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Organisering av akuttilbudet i Klinikk Psykisk 
helsevern og rus 
 
Ingress: Saken omhandler organisering av akutt tilbudet i Klinikk Psykisk helsevern og 
rus, for å oppfylle kravet om akuttjenester gjennom hele døgnet ved DPS. Dette er et krav i 
Helse Nord RHF sin Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 som er vedtatt i 
styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber om at det etableres en legeberedskapsordning 

innen september 2017. 
2. Styret ber om at det tilrettelegges for beredskapssenger for voksne i DPS sine 

døgnenheter innen september 2017. 
3. Antall stillinger i de akuttpsykiatriske ambulante team (APAT) reduseres med 10 

stillinger. De resterende stillingene tilføres de voksenpsykiatriske poliklinikkene for å 
styrke akutt tilbudet i poliklinikkene.  Foretakets omstillingsveileder skal følges i 
forbindelse med omstillingsprosessen. 

4. Styret ber om at akuttilbudet evalueres første halvdel av 2020. 
5. Styret vedtar klinikkens reviderte tiltaksplan og ber om at oppfølging av tiltakene 

rapporteres i den ordinære virksomhetsrapporteringen. 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Revidert tiltaksplan for 2017 – 2019 
3. ROS-analyse av foreslått reduksjon av stillinger i APAT-teamene – 3. mai 2017 
4. Protokoll fra drøftingsmøte18 april 2017 
5. Protokoll fra drøftingsmøte16 mai 2017  
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Organisering av akuttilbudet i klinikk psykisk 
helsevern og rus 
  
Saksbehandler:  Klinikksjef Inger Lise Balandin, Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
   Kvalitets og utviklingssjef Anne Grethe Olsen 
   Økonomisjef Lill Gunn Kivijervi 
Møtedato:  21. og 22. juni 2017 

1. Formål/Sammendrag 

Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 Helse Nord, krever at 
Finnmarkssykehuset HF har en plan for hvordan Klinikk Psykisk helsevern og rus skal 
oppfylle kravet om akuttjenester gjennom hele døgnet ved Distriktspsykiatriske sentra 
(DPS). En kombinasjon av akuttjenester på dagtid i lokal poliklinikk, kombinert med 
vaktordning for leger og med beredskapssenger i DPS resten av døgnet, vurderes å 
kunne gi et faglig tilfredsstillende tilbud.  
 
I saken foreslås en plan for organisering av akutt tilbudet. Det anbefales en etablering av 
legeberedskapsordning og beredskapssenger for voksne i DPS’ene. Videre foreslås det at 
antall stillinger i de akuttpsykiatriske ambulante team (APAT) reduseres med 10 
stillinger. De resterende stillingene tilføres de voksenpsykiatriske poliklinikkene for å 
styrke akutt tilbudet i poliklinikkene.   
 
I saken fremlegges klinikkens reviderte tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse.  

2. Bakgrunn 

Styret for Helse Nord vedtok 15. juni 2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 
2016-2025 som grunnlag for videre utvikling av fagområdene. Utviklingsplanen 
beskriver krav til faglig kompetanse i psykisk helsevern og TSB i Helse Nord. I samme 
sak ble det vedtatt at adm. dir. skal «komme tilbake til styret med en sak som beskriver 
bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus, og hvilke tiltak som 
ønskes/er iverksatt for å dekke opp ev. gap.» Oppfølgingen av denne saken ble behandlet i 
Helse Nords styremøte 23.05.2017, sak 59-2017. Saken presenterer helseforetakenes 
egenevaluering av egen virksomhets faglige kompetanse og bygningsmasse, vurdert opp 
mot faglige føringer vedtatt i Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025. I 
styresaken gis en kort oppsummering av innhold og beskrivelse av utvalgte 
problemstillinger fra egenevalueringene. Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i sak 
59-2017: 
1.  Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Psykisk helsevern og rus - 

bygningsmasse og kompetanse til orientering.  
2.  Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og 

Finnmarkssykehuset HF etablerer et akuttilbud gjennom døgnet i DPS.  
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Oppsummering av Helse Nords styresak 59-2017 
Helseforetakenes egenevalueringer viser at pasienter i Helse Nord jevnt over har et 
tilbud med tilstrekkelig kompetanse innen psykisk helsevern og TSB. Flere enheter er 
imidlertid små og har sårbare fagmiljø. Av hensyn til regionens langstrakte geografi, vil 
det også i fremtiden være nødvendig å kunne tilby tjenester i hele regionen. Pasientene 
skal ha lik tilgjengelighet til faglige ressurser, og helseforetakene må derfor sikre 
pasienten behandling et annet sted, eller et ambulant tilbud, dersom kompetanse 
mangler lokalt.  
 
Egenevalueringen viste at UNN og Nordlandssykehuset har DPS som tilfredsstiller 
Utviklingsplanens faglige krav til tjenester og innhold, inkludert akuttjenester gjennom 
døgnet. Kravet om akuttjenester gjennom døgnet ved DPS kan tilfredsstilles både 
gjennom polikliniske akuttjenester tilgjengelig gjennom døgnet, eller ved å kombinere 
akuttjenester med beredskapssenger ved DPS. Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset tilfredsstiller ikke Utviklingsplanens krav til tjenester og innhold 
og må ferdigstille sine planer for hvordan de skal oppfylle kravet om akuttjenester 
gjennom døgnet i DPS.  
 
Faglige føringer til psykisk helsevern og TSB 
Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord skal tilby poliklinisk behandling, ambulante 
tjenester, akuttjenester og døgnbehandling. Det skilles mellom basis- og 
spisskompetanse. Basiskompetanse skal finnes ved alle lokale poliklinikker og DPS-
døgnenheter for de tre fagområdene og innebærer kompetanse til å utrede og 
påbegynne behandling av de vanligste og mest utbredte tilstandene. Spisskompetanse er 
kompetanse til å behandle sammensatte og sjeldne tilstander. I psykisk helsevern 
inkluderer det blant annet tvunget psykisk helsevern, behandling av personer dømt til 
tvunget psykisk helsevern og behandling i lukkede sengeposter. I TSB er det blant annet 
behandling av gravide. Slike funksjoner er i Helse Nord sentralisert til UNN og 
Nordlandssykehuset.  
 
Akuttilbud i DPS/TSB 
Oppdragsdokumentet har over år stilt krav til at DPS skal ha akuttfunksjon gjennom 
døgnet.  Alle helseforetak i Helse Nord skal ha akuttpsykiatriske ambulante team (APAT) 
for å tilby akutthjelp til pasienter ved DPS. Teamene skal behandle problemstillinger fra 
både psykisk helsevern og TSB. Ingen ambulante akutteam i Helse Nord er tilgjengelig 
hele døgnet. Erfaringer fra UNN og Nordlandssykehuset viser at det er begrenset behov 
for akuttjenester i DPS sent på kvelden og natt. En kombinasjon av akuttjenester på 
dagtid i lokal poliklinikk, kombinert med vaktordning med beredskapssenger i DPS 
resten av døgnet, vurderes å gi et faglig tilfredsstillende tilbud. Finnmarkssykehuset har 
per i dag ikke akuttilbud gjennom døgnet i DPS. 
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Omstillingsprosjektet i Finnmarkssykehuset 
I 2103 ble det iverksatt et stort omstillingsprosjekt i Klinikk psykisk helsevern og rus. 
Målet var å etablere sterke fagmiljøer ved å samle tilbudet på færre steder. Antall senger 
skulle reduseres og ambulant og akutt virksomhet skulle styrkes for å gi pasienter et 
tilbud på lavest mulig nivå i samarbeid med kommunehelsetjenesten og for å forhindre 
unødige innleggelser på UNN. 
 
I styresak 98/2013 fattet styret i Finnmarkssykehuset følgende vedtak: 
a. Det etableres et 24/7 akuttilbud innen psykisk helsevern i 2014 i samarbeid mellom 

DPS’ene basert på bakvaktordning og bruk av lyd/bilde kommunikasjon. 
b. Det etableres tre ambulante psykiatriske akutteam (APAT) innen psykisk helsevern 

tilknyttet DPS’ene. Det første teamet etableres i 2014 og organiseres under DPS Vest- 
Finnmark. 

c. Antallet døgnplasser reduseres fra 37 til 31 plasser innen psykisk helsevern i 2016. 

3. Saksvurdering/analyse 

Finnmarkssykehuset har per i dag ikke akuttilbud gjennom døgnet i DPS og må 
utarbeide en plan for hvordan kravet skal oppfylles. Utfra tilgjengelige ressurser og 
fylkets store avstander så vil Finnmarkssykehuset tilrettelegge for akutt tjenester 
gjennom døgnet ved å etablere beredskapssenger ved DPS’ene, styrke poliklinikkene sitt 
dagtilbud og opprette legeberedskapsordning på ettermiddag/kveld på hverdager og 
dag/ettermiddag/kveld i helgene. Erfaringene fra UNN og Nordlandssykehusets viser at 
det er et begrenset behov for tilbud sent på kvelden og natten. Det anbefales derfor ikke 
at legeberedskapsordningen I FIN etableres som en 24/7 vaktordning med vakt hele 
døgnet/hele uken. Oppfølging av pasienter etter den akutte situasjonen vil kunne 
tilrettelegges på følgende måte: time på poliklinikk, konsultasjon via Skype eller at 
ansatte fra poliklinikkene reiser ut. 
 
Akuttpsykiatriske ambulante team (APAT) og akuttilbud i poliklinikkene 
Prosessen med å etablere APAT i Finnmarkssykehuset ble igangsatt i 2014. Når klinikk 
psykisk helsevern og rus i 2015 fikk en reduksjon i rammen på grunn av endring i 
inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord RHF ble det nødvendig å redusere antall 
stillingshjemler i APAT. Det ble vedtatt i styresak 90/2015 i Finnmarkssykehuset å 
redusere APAT med 8 stillinger fra 24 til 16. APAT er i dag fordelt på følgende steder 
med antall stillinger: 
 

Sted Antall stillinger 
Alta  2 
Hammerfest  2 
Lakselv 6 
Tana 4  
Kirkenes 2  
Totalt  16 
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Tabellen under viser aktiviteten i APAT i 2016: 
 

2016 Alta Hammerfest Tana/Kirkenes Lakselv 
Antall budsjetterte årsverk 2 2 4/2 6 
Antall årsverk i drift i 2016 1,8 0 6 4 
Antall direkte 
konsultasjoner/antall pasienter 334 / 92   1208 / 236 558 / 107 
Konsultasjoner i hjemmet eller 
annet sted 139   374 107 

Reisetid 

Pasientbesøk 
kun i Alta - 
reisetid ikke 
tallfestet   

662,8 timer 43,5 timer 

Merknader 

      

Akutteam Lakselv har 
i 2016 ikke vært 
omstilt til rene APAT 
oppgaver og har i 
stor grad jobbet 
poliklinisk. Antall 
akutt henvendelser 
er derfor vanskelig å 
skille ut i tallene 

 
Erfaringsgrunnlaget viser at det er APAT i Tana med 4 ansatte, som har ambulert mest 
ut til kommunene. Samtlige APAT har ivaretatt akuttsituasjoner i samarbeid med 
pasientens hjemkommune. Siden det har vært få akuttsaker som har krevd utrykning, 
har APAT bistått poliklinikken med oppfølging av pasienter utover akuttperioden. 
Kravet er at det skal gis et akuttilbud innen 24 timer i akuttsituasjoner. APAT har 
ansvaret for dette akuttilbudet i poliklinikkene i dag.  
 
Basert på aktivitetsnivået i APAT i 2016 og kravet om akuttilbud gjennom døgnet i DPS 
foreslås en reduksjon i antall stillinger i APAT. Akuttilbudet gjennom døgnet vil da 
ivaretas gjennom legeberedskapsordning, beredskapssenger og styrket akuttilbud på 
poliklinikkene. Denne kombinasjonen av tjenester er vurdert å gi et faglig 
tilfredsstillende tilbud, jfr styresak 59-2017 i Helse Nord RHF. 
 
Det foreslås følgende reduksjon i stillinger:  

Sted Antall stillinger 
Alta  2 
Hammerfest  1 
Lakselv 1 
Tana 1 
Kirkenes 1 
Totalt  6 

 
De seks stillingene tilføres de voksenpsykiatriske poliklinikkene. Fordelingen er 
foreslått i henhold til befolkningsstruktur der 50 % av befolkningen i Finnmark er 
tilknyttet DPS Vest-Finnmark. De øvrige 50 % er fordelt med ca 2/3 i DPS Øst-Finnmark 
og 1/3 i DPS Midt-Finnmark / SANKS. Begrunnelsen for å integrere de seks gjenværende 
APAT stillingene i poliklinikkene er å sikre de faglige krav til tjenesten ved å ha flere 
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ansatte på dagtid, som kan avsette tid til å håndtere akutte henvendelser. Henvendelser 
etter kl. 15.30 vil bli håndtert av døgnavdelingene i samarbeid med lege i 
legeberedskapsordningen, og i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
 
Legeberedskapsordningen 
Akuttilbudet i poliklinikkene styrkes og understøttes ved etablering av en 
legeberedskapsordning på telefon/Skype. Beredskapen skal ivaretas av klinikkens 
overleger innenfor psykiatrien og TSB. Beredskapsoverlegen skal være tilgjengelig for 
ansvarlig sykepleier ved alle døgnenhetene eller vakthavende lege i kommunen, 
ettermiddag/kveld på hverdager og dag/ettermiddag/kveld i helgene, for å diskutere 
pasient og evt. hvilke akuttiltak som bør iverksettes. Det kan legges til rette for tilbud om 
konsultasjon på poliklinikken påfølgende dag ved behov eller alternativt innleggelse i 
beredskapsseng ved døgnenhetene i DPS’et. Målet er å redusere antall unødvendige 
innleggelser på UNN ved å bidra til god behandling i hjemkommunen, tilby pasienten 
beredskapsseng i DPS eller akutt time på poliklinikken. 
 
Beredskapssenger 
Da legeberedskapsordningen hittil ikke har vært på plass, har det heller ikke vært 
forsvarlig å tilby akuttplass i DPS sine døgnenheter. Hittil har akutte innleggelser 
begrenset seg til kjente pasienter fordi klinikkens døgnenheter kun har lege tilstede på 
dagtid på ukedagene. Når legeberedskapsordning er på plass så vil klinikken kunne 
etablere beredskapssenger. Finnmarkssykehuset vil da oppfylle kravet om akutt 
tjenester gjennom hele døgnet ved DPS’ene i foretaket. 

4. Risikovurdering 

Klinikkledelsen har i samarbeid med klinikkens hovedverneombud utarbeidet en 
risikoanalyse med forslag til avbøtende tiltak tilknyttet reduksjon av antall stillinger i 
APAT fra 16 til 6. Vurdert risiko hadde høyest skår tilknyttet fremtidig organisering av 
akuttilbudet og ivaretakelse av ansatte som eventuelt blir overtallige. I drøftingsmøte 
18. april 2017 var tilbakemeldingen fra tillitsvalgte at de er imot å redusere klinikkens 
budsjettramme. Dersom kutt likevel må gjennomføres så støtter de klinikkledelsens 
konklusjoner om å redusere antall stillinger i APAT fremfor å redusere antall ansatte i 
poliklinikker og døgnenheter. Etablering av legeberedskapsordning og 
beredskapssenger er positivt for utviklingen av tjenestetilbudet og for pasientene. 
 
Tillitsvalgte fremmet i drøftingsmøte 16. mai 2017 en felles protokolltilførsel. De 
tillitsvalgte er bekymret for pasienttilbudet på grunn av de kuttene klinikken har hatt i 
sine budsjetter gjennom flere år. 

5. Budsjett/finansiering 

Klinikken har pr. 2017 en økonomisk underdekning i budsjettet på ca. 21 mill. kr. etter å 
ha fått en budsjettreduksjon på 31,3 mill. kr. i perioden 2010-2017. Den største 
budsjettreduksjonen har sammenheng med inntektsfordelingsmodellen for psykisk 
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helsevern i Helse Nord RHF. Revidering av modellen medførte omfordeling av midler 
mellom helseforetakene som gav klinikk psykisk helsevern og rus en reduksjon i 
rammen på 33 mill. kr. Det økonomiske utfordringsbildet skyldes også at 
organisatoriske endringer er avhengig av nye bygg som vil være etablert først i 2018 og 
2019. Den økonomiske utfordringen er større enn gevinsten av flytting og 
samlokalisering av døgnsenger i nye bygg. En omorganisering, etablering av 
legeberedskap og etablering av akuttsenger som foreslått vil gi et bedre akuttilbud til 
pasienter, og samtidig bidra til økonomisk balanse når døgntilbudet er ferdig utbygd i 
Karasjok og Alta i henholdsvis 2018 og 2019.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset har gjennom styresakene 98/2013, 22/2014, 90/2015 og 
48/2017 vedtatt å etablere 16 stillinger til Akuttpsykiatriske ambulante team, 6+2 
rusplasser i Alta og Karasjok, etablere rusteam i alle DPS-ene, legge ned tilbudet på 
Jansnes og flytte 5 døgnsenger for voksne til Alta, legge ned tilbudet i Lakselv og flytte 6 
døgnsenger for voksne til Karasjok.  
 
Den økonomiske utfordringen for klinikken er betydelig. Dette gjør at klinikk psykisk 
helsevern og rus, etter en omfattende prosess, anbefaler reduksjon i stillinger innenfor 
akuttpsykiatriske ambulante teamene. Anbefalingen begrunnes i erfaringen knyttet til 
aktiviteten for disse teamene og organiseringen av denne tjenesten i hele Helse Nord 
RHF.  
 
Kostnader ved omorganisering av tilbudet og styrking av akuttilbudet: 
Legeberedskap 2,0 mill. kr 
APAT 8,0 mill. kr 
Rusteam Kirkens 2,5 mill. kr 
6+2 rusplasser Alta  12,0 mill. kr  
6+2 sengepl. fra Lakselv til Karasjok 10,0 mill. kr   
5 sengepl. fra Jansnes til Alta  7,0 mill. kr.  
Totalt 41,5 mill. kr     
 
Finansiering: 
Reduksjon APAT-stillinger 10 8,0 mill. kr  
Styrking legeberedskap 2,0 mill. kr 
Flytting sengeplasser Jansnes til Alta 16,0 mill. kr 
Flytting sengeplasser Lakselv til Karasjok 14,0 mill. kr 
Totalt 40,0 mill. kr 
 
Utfordring fra 2019  - 1,5 mill. kr 
 
Den gjenværende utfordring foreslås løst ved å tilføre klinikk psykisk helsevern og rus 
en generell styrking av budsjettet. 
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6. Medbestemmelse 

Tiltakene for å sikre budsjettbalanse i Klinikk psykisk helsevern og rus frem mot 2019 
er blitt utarbeidet av klinikkledelsen og drøftet på klinikknivå med klinikktillitsvalgte 
18. april 2017. Når det gjelder forslag om ny organisering av akuttilbudet er ansatte blitt 
løpende orientert om prosessen i informasjonsmøter 29. mars og 5. april 2017. Ansatte i 
APAT har også hatt anledning til å komme med skriftlige innspill underveis.  
 
Klinikkledelsen har i samarbeid med hovedverneombudet i klinikken utarbeidet en ROS 
analyse tilknyttet forslag om endret organisering av akuttilbudet. ROS-analysen ble 
gjennomgått i drøftingsmøte 16. mai 2017. Saken er også drøftet i informasjons og 
drøftingsmøte drøftingsmøtet 12. juni 2017. 

7. Direktørens vurdering 

Det er administrerende direktørs vurdering at denne styresaken viser hvordan 
Finnmarkssykehuset kan oppfylle kravet om akuttjenester gjennom døgnet ved DPS. En 
styrking av akuttjenester på dagtid i lokal poliklinikk, kombinert med vaktordning for 
leger og beredskapssenger i DPS resten av døgnet, vurderes å kunne gi et faglig 
tilfredsstillende akuttilbud. For å kunne få dette til foreslås det å redusere antall 
stillinger i de akuttpsykiatriske ambulante teamene og integrere de resterende 
stillingene i akuttilbudene ved de voksenpsykiatriske poliklinikkene.  
 
Denne endringen vil bidra til at Finnmarkssykehuset kan oppfylle kravet om 
akuttjenester og gi et faglig tilfredsstillende akuttilbud samtidig som denne endringen 
vil gi økonomiske effekter som vil bidra til at klinikken kan komme i økonomisk balanse.  
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Vedlegg; tiltaksplan Psykisk helsevern og rus 

 

 
 

Mål Tiltak Frist/status 

1. Øke poliklinisk aktivitet. 2 000 000 2017 og 2018 
 

2. Redusere gjestepasientkostnader. 2 000 000 2017 og 2018 
 

3. Øke gjestepasientinntekter  2 000 000 2017 og 2018  
 

4. Reduksjon sykefravær med 1 %. 1 000 000 2017 og 2018 

5. Gjennomgang støttepersonell og 
sekretærtjenesten. 

1 000 000 2017 og 2018  

6. Reduksjon av stillinger i APAT. 7 000 000 2017 og 2018  

7. Reduksjon av driftskostnader APAT. 500 000 2017 og 2018  

8. Reduksjon/stenging i sommerferie av 
døgnenhet. 

500 000 2017 og 2018 

9. To LIS legestillinger DPS Øst satt 
vakant i 2015 tas inn i budsjettet igjen.  

- 1 000 000 2018 

10. Etablering av beredskapsordning for 
leger. 

- 2 000 000 2018 
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Mal ROS-analyse 
 
1. Analyseområde   
Her skriver du inn hvilket organisatorisk, geografisk eller funksjonelt område ROS-analysen fokuserer på.  
 
Klinikk psykisk helsevern og rus 
 
Status før opprettelse av APAT (Akutt psykiatrisk ambulant team)  
DPS Øst-Finnmark: Ambulant team organisatorisk under VPP Tana: 3 stillinger 
DPS Midt-Finnmark / SANKS: Akutt ambulant team – 9 stillinger – opprettet av øremerkede midler i 2002 for å sikre likeverdige tjenester til den 
samiske befolkningen. 
DPS Vest-Finnmark: Ingen tilbud. 
 
Styresak 98/2013– Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og TSB – Nye psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset 
DPS Øst-Finnmark: Etablering av APAT-team med 10 stillinger fordelt med 6 i Tana og 4 i Kirkenes. 3 ansatt i eksisterende Ambulant team 
omgjøres til APAT. 
DPS Midt-Finnmark / SANKS: 6 stillinger i Akutteamet vedtas omgjort til APAT-team. Øvrige 3 stillinger skal jobbe i fht SANKS.  
DPS Vest-Finnmark: I forbindelse med nedleggelse av Jansnes omgjøres 10 stillinger til APAT-team med 6 ansatte i Alta og 4 ansatte i 
Hammerfest. 
Styret vedtok at APAT-teamene skulle inneha spesialistkompetanse. Videre ble det vedtatt at det skulle etableres en Bakvaktsordning 
bestående av psykiatere for å et akuttilbud 24/7. 
 
Det ble videre vedtatt at det skulle etableres en Bakvaktsordning for leger basert på bruk av telefon / telematikk. 
 
Sak 90/2015 – Tiltak for budsjettbalanse i Klinikk psykisk helsevern og rus  
DPS Øst-Finnmark: 4 stillinger i Tana og 2 i Kirkenes dvs totalt 6 stillinger.  Ambulant team i Tana er omgjort til APAT team.  
DPS Midt-Finnmark / SANKS: i hht styresak 98/2013.  
DPS Vest-Finnmark: 2 stillinger i Alta og 2 stillinger i Hammerfest. Stillingene i H-fest har stått ledige fra våre 2016 pga mangel på søkere.  
 
Styret vedtok at ytterligere oppbygging av APAT-team og Bakvaktsordning skulle skje innenfor klinikkens økonomiske rammer.  
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Budsjett 2017 – forslag til tiltak for å oppnå budsjettbalanse frem til 2020. 
Klinikk psykisk helsevern og rus har i 2017 en økonomisk utfordring på 21,1 mill. 
For å komme i økonomisk balanse er alle virksomhetsområder gjennomgått, noe som også er lagt til grunn i styresak 90/2015. Målet har vært 
og er også fremover å sikre et faglig forsvarlig pasienttilbud innenfor de til enhver tid gitte rammer.  
 
Den opprinnelige modellen vedtatt i styresak 98/2013 har ikke vært mulig å realisere pga manglende budsjettdekning. Det samme gjelder 
etablering av en Bakvaktsordning for legespesialister.  
Det vil ikke være mulig å komme i budsjettbalanse uten å redusere lønnskostnader. Klinikkledelsen vurderer ut fra mulige alternativer at 
foreslåtte reduksjon tilknyttet APAT-teamene vil ha minst konsekvenser i forhold til pasienttilbudet sammenlignet med ytterligere reduksjon i 
kjernevirksomheten (poliklinikker og døgnenheter).  
ROS-analysen vil ta utgangspunkt i akuttilbudet som er gitt i henhold til styresak 90/2015, dagens status og erfaringer som er gjort i andre 
foretak, herunder erfaringer fra UNN. I foreliggende budsjettforslag er det lagt inn reduksjon av ansatte i APAT-teamene tilsvarende en 
kostnadsreduksjon på 7 mill og en kostnadsøkning på 2 mill til etablering av en Beredskapsordning for legespesialister. 
 
 
2. Uønsket hendelse 
Formulerer den uønskede hendelsen så presist som mulig. 
Definisjoner/eksempler på uønskede hendelser: 
 
1.  APAT-teamene ble ikke opprettet som opprinnelig planlagt i styresak 98/2013. 

APAT-teamenes funksjon er i henhold til styresak 90/2015.  
2. Forslag fra klinikkledelsen for å sikre budsjettbalanse 2017 
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3. Mulige årsaker, eksisterende forebyggende tiltak og sannsynlighet 
Sannsynlighet uttrykker usikkerheten i forhold til hvor ofte uønsket hendelse vil inntreffe. Dette kan anslås ut fra erfaring eller statistikk. Alle 
hendelser utløses av èn eller flere årsaker. Det er viktig å fokusere på årsakene for å kunne forebygge hendelsen 
 
Tabell 1 

Mulige årsaker Eksisterende forebyggende tiltak Nye forebyggende tiltak 

1. Opprinnelig modell vedtatt i sak 
98/2013 kunne ikke realiseres pga 
manglende budsjettdekning. 
Opprinnelig planlagt tilbud med 
oppsøkende behandling og utvidede 
åpningstider har ikke vært mulig å 
realisere uten å svekke 
kjernevirksomheten tilknyttet 
poliklinikkene og døgnenhetene 
ytterligere.  

APAT-tilbudet ble etablert i hht tilgjengelige 
ressurser jfr styreak 90/2015. Det ble ikke 
foretatt noen omfordeling av tilgjengelige 
ressurser mellom DPS’ene.  
 
Poliklinikkene måtte fortsatt bidra til 
akuttilbudet innen 24 timer – i varierende grad 
sett i forhold til tilgjengelige ressurser i APAT-
teamene. APAT-teamene har bidratt overfor 
poliklinikkene i akuttsaker og ved ledig 
kapasitet. 
 
Den oppsøkende virksomheten tilknyttet 
APAT’s akuttfunksjon ble mindre enn 
opprinnelig forutsatt og delvis erstattet av 
planlagt ambulering.  

Ikke relevant sett i forhold til at det planlegges 
ytterligere tiltak for å komme i økonomisk 
balanse.  

2. Forslag fra klinikkledelsen for å sikre 
budsjettbalanse frem mot 2020.  

 
 
 

  

 APAT-teamene nedlegges i sin nåværende 
form. Antall stillinger reduseres fra 16 til 6 
stillinger.  

Det vil ikke være mulig å komme i 
budsjettbalanse uten å redusere 
lønnskostnader. Klinikkledelsen vurderer ut fra 
mulige alternativer at foreslåtte reduksjon 
tilknyttet APAT-teamene har minst 

Poliklinikkene tilføres gjenværende APAT-
ressurser (6 av opprinnelige 30 planlagte 
stillinger) slik at de i tillegg til sin elektive 
virksom bedre kan følge opp akuttsaker 
(innenfor 24 timer). 
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konsekvenser i fht pasienttilbudet 
sammenlignet med ytterligere reduksjon i 
kjernevirksomheten (poliklinikker og  
døgnenheter) 

Oppfølging av akuttsaker vil fremover skje i 
dialog mellom beredskapslege og tilgjengelig 
akuttressurs på VPP i samarbeid med 
vakthavende lege i kommunene.   

 
Beredskapsvakt kontaktes når de er 
tilgjengelig for å avklare akuttsituasjonen og 
sammen med kommunelegen og eventuelt 
vakthavende lege på UNN avklare videre 
behandlingsforløp for pasienten. 
 
Alternative tilbud i klinikken vurderes for i 
størst mulig grad unngå innleggelse på UNN. 

   

   

 
Tabell 2 

Sannsynlighet for 
uønsket hendelse 

Måleenhet Kryss av for anslått 
sannsynlighet 

Om det finnes statistikk - 
hvor ofte? 

(5) Daglig  Hendelsen vil kunne oppstå daglig 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-2, 
4, 6, 7 

 

(4) Ukentlig  Hendelsen vil kunne oppstå ukentlig 3-1, 3-2  

(3) Månedlig  Hendelsen vil kunne oppstå månedlig   

(2) Årlig  Hendelsen vil kunne oppstå årlig   

(1) Sjeldnere 
enn årlig 

Hendelsen vil kunne oppstå sjeldnere enn 
årlig 

2.1  
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4. Konsekvenser hvis hendelsen inntreffer 
Mulige konsekvenser hvis hendelsen inntreffer danner grunnlag for vurdering av skadebegrensende tiltak. Konkretiser med (flere) stikkord 
innenfor aktuelle områder.  
 

Kritisk – verdi Beskrivelse 

(5) Svært kritisk Svært kritisk for liv og helse 

(4) Meget Kritisk Meget kritisk for drift og økonomi og/eller betydelig påvirkning på en pasient/bruker av virksomheten.  

(3) Kritisk Kritisk for drift og økonomi og/eller påvirkning på en pasient/bruker av virksomheten 

(2) Mindre kritisk Mindre kritisk for drift og økonomi og/eller mindre påvirkning på en pasient/bruker av virksomheten 

(1) Ikke kritisk Ikke kritisk for drift og økonomi og ingen påvirkning på en pasient/bruker av virksomheten 
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Konsekvens 
-område 

Konsekvensbeskrivelse (stikkord) Eksisterende skadebegrensende tiltak Nye skadebegrensende tiltak Kritisk verdi 
tallverdi 

 
1.Pasient 
 

1.1 Manglende oppsøkende 
virksomhet ved akuttsituasjoner 
vurderes å få størst negative 
konsekvenser i kommuner uten 
stedlig representasjon.  

 Økt bruk av teknologiske løsninger 
og  
beredskapsvakt.  

3 

 1.2 Mindre muligheter til intensivert 
oppfølging av pasienter i krise. 

 Vurdere innleggelse på DPS nivå.  
Dvs øke tilgjengeligheten for 
akuttpasienter ved klinikkens 
døgnenheter. 

3 

 1.3. Økt risiko for flere innleggelser 
på DPS 

  2 

 1.4 Forsinkelse i elektiv behandling 
både tilknyttet poliklinisk og 
døgnbehandling  

  2 

 1.5 Økt risiko for flere innleggelse på 
UNN 

 Øke tilgjengeligheten på klinikkens 
døgnenheter, styrke akuttilbudet 
innen 24 timer på poliklinikkene, få 
etablert en beredskapsordning blant 
overleger samt styrke 
pasientsamarbeidet med 
kommunehelsetjenesten bla ved økt 
bruk av skype/telematikk.  

4 

 
2.Ansatt 
 

2.1 Risiko for oppsigelser  Tilby overtallige ansatte andre 
stillinger i foretaket så langt det er 
mulig. 

3 
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 2.2 Økt arbeidsbelastning for 
gjenværende ansatte med mulige 
konsekvenser økt sykefravær og økt 
turn over.  

 Så langt det er mulig dimensjonere 
drifta i fht tilgjengelige ressurser. 
Sikre god integrering av 
gjenværende APAT-ansatte i 
VPP’ene.   
Følge opp med HMS- tiltak for bla å 
forebygge og redusere sykefravær.  

4 

 
3.Ressursbruk 
 

3.1. Reduserte ressurser gir økt 
sårbarhet i fht klinisk kapasitet og 
mindre handlingsrom i fht 
undervisning, veiledning og andre 
ikke direkte pasientrettede men 
lovpålagte oppgaver.  

 Høyere fokus på og strengere 
prioritering av bruk av tilgjengelige 
ressurser på alle nivåer og innenfor 
alle virksomhetsområder.  

3 

 3.2 Marginaliserte ressurser øker 
risikoen for at kompenserende tiltak 
ikke er realiserbar ved sykefravær og 
ubesatte stillinger. Og ved det økt 
risiko for fristbrudd.  
 

Videreføre iverksatte og planlagte 
fristbruddtiltak.  

Undersøke om det er ledig kapasitet 
ved noen av klinikkens enheter som 
kan bidra enten ved at kliniker / 
pasienter reiser.  
Bruk av avtalespesialistlister eller 
byrå noe som er kostnadskrevende. 

4 

 
4.Ytre miljø 
 

Reduksjon i antall reiser for 
behandler gir økt behov for 
pasienttransport.  

  2 

 
5.Materielle 
verdier 
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6.Omdømme 
 

Redusert tillitt, troverdighet og 
forutsigbarhet som konsekvens av 
stadig skiftende signaler om 
forestående endringer i 
behandlingstilbudet. Både for 
pasienter, rekruttering og 
stabilisering og samarbeidsparter.  

 Snarlig informasjon om endrede 
driftsforutsetninger til berørte parter. 
Være forsiktig med å informere om 
planer før de er realiserbare.  

3 

 
7.Tjeneste-
produksjon 
 

Reduseres pga færre ansatte.  
 

  3 
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5. Vurdering av risiko 
Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens av den uønskede hendelsen. 
 
Klinikknivå: 
 
Sett kryss i samsvar med anslått sannsynlighet fra tabell 2, og konsekvensvurderingen fra punkt 4 – kritisk verdi. 

  Ikke kritisk 
(1) 

Mindre 
kritisk (2) 

Kritisk  
(3) 

Meget  
kritisk (4) 

Svært 
kritisk (5) 

Daglig (5)  1.3 – 1.4 - 4 1.1 – 1.2 – 
2.2 – 6 - 7 

  

Ukentlig (4)   3.1 1.5 -3.2   

Månedlig (3)      

Årlig (2)      

Hvert 10. år (1)    2.1  
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Aksepttabell – tydelige akseptkriterier for risiko 
Helse Nord RHFs ROS-modell 5x5 
 

 
 
 
Akseptkriterier 
Følgende akseptkriterier er da valgt med basis i ovennevnte definisjoner på sannsynlighet og kritikalitet. Grønt er akseptabelt og tiltak 
iverksettes ikke, hvis rødt så må tiltak iverksettes. Gult er i grenseland og tiltak må vurderes særskilt sett opp i mot uønskede hendelser. 
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6. Handlingsplan (prioritering av nye risikoreduserende tiltak) 

 

Prioritet Nye risikoreduserende tiltak  (omfatter både forebyggende 
og skadebegrensende tiltak) 

Kommentarer/frist/ansvar 

 
 

1 
 
 

1.5 Økt risiko for flere innleggelse på UNN  
 
Tiltak: 
Øke tilgjengeligheten på klinikkens døgnenheter, styrke 
akuttilbudet innen 24 timer på poliklinikkene, få etablert en 
beredskapsordning blant overleger samt styrke 
pasientsamarbeidet med kommunehelsetjenesten bla ved økt 
bruk av skype/telematikk. 
 
 

 . 

 
 

2 
 
 

2.2 Økt arbeidsbelastning for gjenværende ansatte med mulige 
konsekvenser økt sykefravær og økt turn over. 

 
Tiltak: 
Så langt det er mulig dimensjonere drifta i fht tilgjengelige 
ressurser. Sikre god integrering av gjenværende APAT-ansatte i 
VPP’ene.   
Følge opp med HMS- tiltak for bla å forebygge og redusere 
sykefravær. 

 

 
 

3 
 
 

3.2 Marginaliserte ressurser øker risikoen for at kompenserende 
tiltak ikke er realiserbar ved sykefravær og ubesatte stillinger. Og 
ved det økt risiko for fristbrudd.  
 
Tiltak: 
Videreføre iverksatte og planlagte fristbruddtiltak. 
 Undersøke om det er ledig kapasitet ved noen av klinikkens 
enheter som kan bidra enten ved at kliniker / pasienter reiser.  
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Bruk av avtalespesialistlister eller byrå noe som er 
kostnadskrevende 

 

 

7. Avslutning 

ROS-analysen beskriver faglige vurderinger av risiko og forslag til prioritering av nye risikoreduserende tiltak. Analysen vil være en del av 
beslutningsgrunnlaget når ansvarlig leder tar beslutning om videre oppfølging og eventuell iverksetting av tiltak. Husk: ROS-analyser er et 
verktøy som gir grunnlag for risikovurderinger basert på subjektive vurderinger. Man kan med andre ord aldri stole på at en får 100% riktige 
data ut av en ROS-analyse. 
 



 

PROTOKOLL 
 

 
Det ble den 18. april 2017 avholdt drøftingsmøte 

i henhold til Hovedavtalens §§ 30, 31 mellom 
Klinikk psykisk helsevern og rus (KPHR) og  

tillitsvalgte vedrørende;  
1. Innføring av tiltak for å oppnå budsjettbalanse 2017 – 2020. 

2. Avvik tilknyttet resepsjon til BUP og VPP i nye Kirkenes Sykehus 
 
 
 

Tilstede: 
Psykisk helsevern og rus (KPHR)        Inger Lise Balandin – klinikksjef 
                                                                    Ruth Persen – avdelingsleder DPS Øst-Finnmark  
                                                                    Robert Kechter – avdelingsleder DPS Vest-Finnmark  
                                                                     

                                                                                                                                 
FTV Fagforbundet - Ole I. Hansen 
HTV Norsk Ergoterapeutforbund - Petter Mannsverk Dahle  
FTV Fellesorganisasjonen - Rita Sørum 
FTV Delta - Marit Rakfjord 
HTV Norsk Sykepleierforbund - Dag Teigen 
HTV Utdanningsforbundet - Turid Hauge                                 
HTV Den norske Legeforening DNLF - Siv Eirin Nilsen 
FTV Norsk Psykologforening NPF - Alf Martin Eriksen 
Hovedverneombud for KPHR - Solfrid Skoglund 
 
Controller økonomiavdelingen i Finnmarkssykehuset HF Sissel Bækø deltok i møtet.                                                                                                                    
 
 
 
Drøftingsmøte mellom Klinikk psykisk helsevern og rus, Finnmarkssykehuset HF, 
Delta, Fellesorganisasjonen, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk 
Ergoterapeutforbund, Norsk psykologforening, Den norske legeforening, Norsk 
sykepleierforbund og hovedverneombud vedrørende forslag tiltak for å oppnå 
budsjettbalanse 2017-2020 i Klinikk psykisk helsevern og rus og Kirkenes Nye 
Sykehus – sikring av resepsjonsskranke i nye Kirkenes Sykehus. 
 
Det er enighet i drøftingsmøte om at følgende punkter skal protokollføres; 
Sak 01-17: Budsjett 2017-2020 

1. Arbeidsgiver orienterte om saken. 
2. Tillitsvalgte ber om at budsjettkutt ikke gjennomføres. 
3. Dersom foreslåtte tiltak likevel vedtas så vurderes foreslåtte tiltak å gi minst negative 

konsekvenser. 
 

4. Følgende tilføying ønskes av tillitsvalgte; 
o KPHR vil ikke klare å gi akutt ambulant tilbud til kommuner som forutsatt i 

oppdragsdokument, sentrale føringer og tidligere styrevedtak. Spesielt gjelder dette 
distriktskommuner/kommuner uten poliklinikker. 
Foreslåtte tiltak innebærer at APAT som funksjon i realiteten legges ned. 
 

o Foreslåtte tiltak må sees i sammenheng med hensyn til konsekvenser for 
pasienttilbud, og for ansatte sett i forhold til økt arbeidsbelastning og sykefravær. 

 



 
o Det må skapes større forutsigbarhet for ansatte både i forhold til arbeidsoppgaver og 

som ansatt i KPHR/foretak. Dette er viktig sett i ett HMS perspektiv og for å unngå 
økt sykefravær og turnover. 
 

5. Det innkalles til nytt drøftingsmøte med tillitsvalgte i KPHR når ROS –analyse foreligger. 
 
Sak 02-17: Avvik tilknyttet resepsjon til BUP og VPP i nye Kirkenes Sykehus 
 

1. Støttes at avvik utbedres slik at mottak/resepsjon kan sikre pasientenes konfidensialitet og 
være et forsvarlig arbeidssted for den ansatte. 

2. Finansiering av sikringstiltak skal gjøres gjennom forprosjektet, og ikke gjennom budsjettet 
til KPHR. 

 
 
 
 
  

Protokolltilførsel 
fra 

tillitsvalgte; 
 
 

Protokolltilførsel sak 01-17: Budsjett 2017-2020 
Konsekvenser av reduksjon av APAT: 
Opprinnelig plan var at APAT skulle bygges opp til totalt 30 stillinger fordelt rundt i fylket. 
Med gjennomføring av dette tiltaket (reduksjon til 6 stillinger) vil dette bety at det ikke lenger er et 
akutt tilbud til pasientene i Finnmark. Seks personer spredt rundt i et langstrakt fylke kan ikke 
betegnes som et Team, og vil ikke kunne utføre den funksjonen/oppgavene de er tenkt å ha. 
I tillegg er tilbudet/kapasiteten ved UNN kraftig redusert, så dette vil medføre at akutt syke 
pasienter som ikke kan bli tatt hånd om av APAT, vil bli sendt med tvang til UNN (fullt ved 
døgnenhetene), blir «snudd i døra» og overført til Døgnenheter i DPS. Ved overføring innad har ikke 
pasientene frist for oppstart behandling noe som medfører at de havner bakers i køen.  
De sykeste syke vil med dette bli skadelidende. 
 
Felles norm bemanning: 
Tiltaket om felles bemanningsnorm avsluttes som tiltak for reduksjon i kostnader (side 7). 
Hvilket behandlingstilbudet innen rus skal de nye enhetene gi?  
Dette vil være avgjørende for hvilken fremtidig bemanning man skal ha. 
Slik det nå fremstår vil ikke tilbudet som gis være godt nok, da det mangler fokus på aktivitet og 
hverdagsmestring. For å unngå tilbakefall rus etter endt rusbehandling, er det avgjørende at 
pasienten mestrer hverdagslivet, det er tross alt der vedkommende skal leve sitt liv 
 
Petter Mannsverk Dahle 
HTV Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alta 18. april 2017  
 
 
Inger Lise Balandin  
Sign.  
For Klinikk psykisk helsevern og rus  
 
 
Marit Rakfjord  
Sign.  
For Delta  
 
  
Ole I. Hansen  
Sign.  
For Fagforbundet  
 
  
Petter Mannsvark Dahle  
Sign.  
For Norsk ergoterapeutforbund  
 
  
Turid Hauge  
Sign.  
For Utdanningsforbundet  
 
  
Dag Teigen  
Sign.  
For Norsk sykepleierforbund  
 
  
Rita Sørum  
Sign. 
For Fellesorganisasjonen  
 
  
Siv Eirin Nilsen  
Sign.  
For Den norske legeforening 
 
 
Alf Martin Eriksen  
Sign.  
For Norsk Psykologforening  
 
 
Solfrid Skoglund  
Sign. 
Hovedverneombud i KPHR 
 
 

Protokollen er godkjent elektronisk og kan derfor være uten underskrift. 

 
 



PROTOKOLL 
 

 
Det ble den 16. mai 2017 avholdt drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens §§ 30,31 mellom 

Klinikk psykisk helsevern og rus (KPHR) og tillitsvalgte. 

 

 

 
Sak 01-17: Budsjett 2017-2020  

Drøftingsmøte vedrørende risikoanalyse til forslag tilknyttet tiltak for å oppnå budsjettbalanse 

2017-2020 i KPHR tilknyttet tiltaket om reduksjon av antall stillinger i APAT.  

 

 

Tilstede: 

Arbeidsgiver: 

Inger Lise Balandin – klinikksjef 

Edit Johnsen – konst. avdelingsleder DPS Midt-Finnmark/SANKS  

Robert Kechter – avdelingsleder DPS Vest-Finnmark 

Heiko Raschpichler, stedfortreder for Ruth Persen, DPS Øst-Finnmark  

                                                                     

Tillitsvalgte:                                                                                                                                 

FTV Fagforbundet - Ole I. Hansen 

HTV Norsk Ergoterapeutforbund - Petter Mannsverk Dahle  

FTV Delta - Marit Rakfjord 

HTV Den norske Legeforening DNLF - Siv Eirin Nilsen 

FTV Norsk Psykologforening NPF - Alf Martin Eriksen 

Hovedverneombud for KPHR - Solfrid Skoglund 

 

 

Protokoll fra drøftingsmøte 18.04.2017 legges til grunn. 

 

Arbeidsgiver presenterte ROS analysen som er utarbeidet i felleskap av klinikkledelsen i lag 

med hovedverneombud i KPHR. 

 

Arbeidsgiver orienterte videre om planlagt styresak 59/2017 den 23. mai 2017 i Helse Nord 

angående krav til organisering av akuttilbudet i DPSene i Helse Nord. 

 

 

 

 

Følgende saker ble tatt opp av enkelte forbund men fikk støtte av alle forbund. 

 

  

1. Ros analyse punkt 4. – 1. Pasient 

Tillitsvalgte stiller spørsmål hva økt tilgjengeligheten ved klinikkens døgnavdelinger 

innebærer. TV mener at det ikke er rom for det. 
 

Grunnen til at tillitsvalgte mener at det ikke er rom for en slik økning, er at det ikke 

finnes alternative tilbud som kan sikre forsvarlig behandling til pasientene.  Vi har et 



høyere belegg på døgnenhetene i Finnmark enn det som er anbefalt for god 

pasientsikkerhet, det er korte liggetider allerede, flere poliklinikker sliter med lav 

kapasitet og fristbrudd, samt at det er kronisk overbelegg på akuttpostene på UNN. 

Nedleggelse av APAT vil, slik vi ser det, bety at presset på døgnenhetene vil øke 

ytterligere.» 

 

Klinikksjefen svarte at tilbud om tilgjengeligheten ved døgnenhetene betyr at det skal 

være tilgjengelig en beredskapsseng, noe som må løses innenfor vedtatt kapasitet. Dvs 

at det ikke legges opp til noen økning av sengetallet.  

 

DLF mener at dette ikke gir noen reell økt tilgjengelighet av døgnplasser. Å holde av 

en seng på hver sengepost til beredskapsseng uten økning av sengetallet vil slik vi ser 

det ikke løse problemet med tilgjengelighet, bare flytte problemet innad i enheten.  Det 

kan bli bedre tilgjengelighet isolert sett for innleggelser akutt, noe som i og for seg er 

bra, men det vil gi redusert tilgjengelighet for senger til pasienter som skal til 

behandling. Dette vil igjen gi en stor utfordring ved at man må skrive ut andre 

pasienter for å holde sengen ledig for akutte saker. Disse andre pasientene er kanskje 

ikke ferdigbehandlet, gitt at vi fra før har kort liggetid, og en slik praksis vil øke risiko 

for reinnleggelser og andre uønskete hendelser. Hvis man velger å gjøre dette, er det 

viktig å undersøke om det er faglig forsvarlig å skrive ut pasienter tidligere enn nå, 

tatt i betraktning av pasientpopulasjonen vi jobber med nå opplever som betydelig 

dårligere enn for få år siden, som følge av tidligere reduksjoner i sengetallet.  En 

viktig funksjon for APAT slik det var tenkt, var å kunne følge opp pasienter etter slik 

utskriving for å sikre forsvarlige forløp.  
 

2. Ros analyse punkt 4. – 6. Omdømme 

Omdømme er scoret til 3 i ros analysen. Tillitsvalgte mener at den bør være høyere.  

 

3. Ros analyse punkt 1. – Analyseområdet 

Reduksjon av budsjettet vil føre til alvorlige konsekvenser.   

Se egen protokolltilførsel nedenfor. Tilførselen støttes av alle forbund som var tilstede 

inklusiv NSF som har godkjent den på forhånd. 

  

Protokolltilførsel 

«Overlegeforeningen og Yngre Legers forening i Klinikk Psykisk Helsevern og Rus, 

Finnmarkssykehuset HF har drøftet forslaget til budsjettkutt for Klinikken i møte 

15.05.17, og mener at en reduksjon av budsjettet i Klinikk psykisk helsevern og rus av 

den størrelsesorden administrasjonen foreslår vil medføre at det ikke vil være mulig å 

tilby forsvarlige helsetjenester til befolkningen, uansett hvordan man velger å 

gjennomfører dette.   

Driften av klinikken har, etter vår mening, i lang tid vært helt på grensen til det 

forsvarlige, med hensyn til god faglig praksis, pasientsikkerhet og ivaretakelse av alle 

oppgavene tillagt spesialisthelsetjenesten.  Blant annet har det i lang tid vært og er 

mange vakante spesialistlegestillinger.  

Det vil, etter vår mening, ikke være mulig å tilby helsetjenester på 

spesialisthelsetjenestenivå til befolkningen i Finnmark i tråd med nasjonale faglige 

retningslinjer og andre faglige veiledere dersom denne nedskjæringen gjennomføres. 

 Også spesialisthelsetjenestens spesielle ansvar for den samiske befolkningen rammes. 

Man vil heller ikke kunne følge opp oppdragsdokumentet eller intensjonene i viktige 

reformer som DPS-reformen, samhandlingsreformen, pakkeforløpene og regjeringens 



«gylne regel».  Overlegeforeningen og Yngre Legers forening ber styret i 

Finnmarkssykehuset vurdere om det kan gjøres andre vesentlige budsjettmessige grep 

for Klinikk Psykisk Helsevern og rus klinikken for å unngå dette.» 

 

4. Ros analyse punkt 4. – 2. Ansatt 

Betydningen av setningen «Så langt det er mulig dimensjonere drifta i fht tilgjengelige 

ressurser» i punkt 2.2 ble omfattende diskutert. Det ble ikke oppnådd enighet. De 

tillitsvalgte ønsket å fjerne setningen. Arbeidsgiver ønsker å bruke følgende setning 

istedenfor: Ledere og tillitsvalgte på alle nivå skal skape samsvar mellom ansvar og 

oppgaver for ansatte. Det er videre viktig å jobbe for en fellesskapsfølelse. 

 

DNLF ønsker å legge til «Tillitsvalgte mente at det ikke er mulig å «dimensjonere 

drifta i fht tilgjengelige ressurser», på grunn av at dimensjonen på driften er avhengig 

av befolkningens behov for helsetjenester på spesialisthelsetjenestenivå og er regulert 

av bl.a. pasientrettighetsloven / prioriteringsveiledere. Vi har som kjent ikke anledning 

til å avvise henvisninger på bakgrunn av manglende kapasitet. « 

 

Hovedverneombudet er bekymret for økt arbeidsmengde/arbeidsbelastning for de som 

blir direkte berørt, dvs. i første omgang VPP og døgnavdelingene. Det kan føre til økt 

sykefravær og turnover.  

 

 

Det ble stilt diverse avklaringsspørsmål/innspill som ble besvart muntlig av klinikkledelsen. 

 

1. Den gamle malen for ros analysen var bedre og mer oversiktlig 

2. Hvordan blir de resterende 13 mill finansiert for å oppnå budsjettbalanse? 

3. Det ble savnet en historisk beskrivelse i som viser utviklingen og begrunnelse i forkant 

av reduksjon av døgnkapasiteten og opprettelsen av APAT med bakvakt. 

4. Er det mulig å få kompensert noe av følgene av Psykia-avtalen?". Herunder at 

pasientene direkte rammes av at KPHR må bære kostnadene til den dårlige avtalen 

HELFO inngikk. Er alle muligheter for særskilt tildeling av penger undersøkt? 

5. Hva koster det KPHR i avskrivning av nye bygg?  

6. Er det billigere å bygge egne bygg i egen regi? 

7. Inntekstfordelingsmodellen – er den riktig? 

8. Situasjonen på UNN er blitt forandret. Tilgang til elektive tilbud på UNN er blitt 

mindre (intermediærposter). Det er overbelegg på akuttavdelingen. 

9. Hva er mulig å få til ift reduksjon av sykefravær? 
 

 

Referent: Robert Kechter 

 
Alta 22. mai 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Lise Balandin  Siv Eirin Nilsen  



Sign.  

For Klinikk psykisk helsevern og rus  

 

 

Marit Rakfjord  

Sign.  

For Delta  

 

Ole I. Hansen  

Sign.  

For Fagforbundet  

 

  

Petter Mannsverk Dahle  

Sign.  

For Norsk ergoterapeutforbund  
 

Sign.  

For Den norske legeforening 

 

 

Alf Martin Eriksen  

Sign.  

For Norsk Psykologforening  

 
Solfrid Skoglund  

Sign. 

Hovedverneombud i KPHR 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Protokollen er godkjent elektronisk og kan derfor være uten underskrift. 
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