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Status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved klinikk 
psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i 
Tana 

 
Ingress: Oppfølging av styresak 40/2018 punkt 2, eksternt systemtilsyn ved klinikk psykisk 
helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk (VPP) i Tana. 

 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved 
klinikk psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i Tana til orientering. 

 
 
 
 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

 
 

Vedlegg: 
- Saksfremlegg 
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Status for oppfølging av eksternt systemtilsyn ved klinikk 
psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk i 
Tana 

Saksbehandler:  Inger Lise Balandin, klinikksjef Klinikk psykisk helsevern og rus 
Møtedato:  24.10.2018  
 

 

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om oppfølging av eksternt 
systemtilsyn ved klinikk psykisk helsevern og rus, voksen psykiatrisk poliklinikk (VPP) i 
Tana. Saken er en oppfølging av styresak 40/2018 punkt 2. 
 
 

 

2. Bakgrunn 
 Helsetilsynet – tilsyn med VPP Tana 13.-15. februar 2018 

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2017 og 2018 regionalt, landsomfattende tilsyn 
med helseforetakenes styring og ledelse av de voksenpsykiatriske poliklinikkene 
(VPP). Landsomfattende tilsyn innebærer at det samme tilsynet gjennomføres i et 
utvalg poliklinikker ved alle landets helseforetak. Tilsynet undersøkte om 
helseforetaket har lagt til rette for at personer med psykisk lidelse og samtidig 
rusmiddelproblem får helhetlige, individuelt tilpassede og forsvarlige polikliniske 
tjenester i psykisk helsevern og berørte utredning, diagnostisering, behandling og 
avslutning av behandling. 
 
Følgende avvik ble gitt i tilsynet: 
Finnmarkssykehuset HF har ikke lagt til rette for samordnet og/eller integrert 
behandling av pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig rusproblematikk ved VPP 
Tana. 
 
Avviket bygget på følgende: 
 VPP Tana følger ikke sin egen rutine og sjekkliste i innkomstnotat for innholdet og 

utførelsen av utredningsarbeidet. Kartlegging og vurdering av rusbruk, somatisk 
helse og selvmordsfare er mangelfull i flertallet av journalene tilsynet har 
gjennomgått. 

 Det har vært stor utskifting av personale den senere tid, uten at alle nyansatte har 
fått opplæring i interne rutiner og prosedyrer for utrednings- og 
behandlingsarbeidet. 

 Ledelsen har ikke vurdert hvilken kompetanse som trengs for å kartlegge og følge 
opp rusproblematikk hos pasientene. Det er varierende kunnskap hos den enkelte 
behandler, og ikke etablert rutiner for samarbeid med tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). Det er opp til den enkelte behandler å ta stilling til når mer 
ruskompetanse er nødvendig, og i så tilfelle be om veiledning eller etablere et 
samarbeid med TSB. 
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 Behovet for mer ruskompetanse er kjent i virksomheten, men ikke fulgt opp 
med konkrete tiltak. 

 Det er ikke etablert systemer for å kontrollere og kvalitetssikre innholdet i 
kartleggings- og utredningsarbeidet, og at interne rutiner følges og leder til god nok 
praksis. 

 
Tilbakemelding over iverksatte og planlagte tiltak for lukking av avvik ble oversendt 
fylkesmannen 7. mai 2018. Fylkesmannen ber i sin tilbakemeldingen om at 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer en status på effekt og oppfølging av tiltakene 
innen 5. januar 2019.  
 

3. Saksvurdering/analyse 
 
Klinikk psykisk helsevern og rus har som mål å være en lærende organisasjon. Dette 
betyr at avvik som oppstår i en enhet i klinikken blir sjekket opp mot praksis i 
resterende enheter/avdelinger i klinikken. Dette skal sikre at avvik blir rettet opp på 
aktuell enhet og systematisk fulgt opp på øvrige enheter. 
 
Avvikene som ble påvist ved VPP Tana har resultert i følgende forbedringstiltak på 
klinikknivå: 
 
 Felles kompetansehevingstiltak for alle ansatte i 2019 for å øke kunnskap om 

rusrelatert pasientbehandling. 
 Systematisk opplæring for alle nyansatte i klinikken om rusrelatert arbeid. 
 Intensiv oppfølging av felles utrednings- og behandlingsrutiner i pasientforløp. Dette 

blir også understøttet av det nye pakkeforløpet for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 

 Fagledergruppa bestående av alle enhetslederne ved klinikkens voksenpsykiatriske 
poliklinikker møtes jevnlig for å utvikle, samordne og kvalitetssikre felles rutiner og 
prosedyrer. Dette arbeidet er intensivert i forbindelse med pågående prosess 
tilknyttet innføring av pakkeforløp fra 01.01.2019.  

 
Tiltak iverksatt, VVP Tana 
1. Det er tilsatt en psykiater og en psykologspesialist i faste stillinger. VPP Tana har i 

tillegg fått beholde en 100% stilling som psykiater ved omorganisering av ambulant 
akutt team.  
Status: 
 Psykiater med pendleravtale er tilsatt med tiltredelse 1.10.2018. Dette medfører 

en økning av spesialistdekningen ved VPP Tana slik som planlagt. 
 
2. I tillegg til pasientbehandling vil hovedoppgavene for spesialistene ved VPP Tana 

være utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for faglig forsvarlig behandlingstilbud til 
pasienter med samtidig ruslidelse. 
Status: 
 Utarbeidede rutiner og prosedyrer følges opp rutinemessig og kontinuerlig og i 

tråd med nasjonale føringer. 
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3. Enhetsleder vil organisere arbeidet ved tilrettelegging av arbeidstid for spesialister 

og ansatte for samkjøring av praksis i forbindelse med utredning av pasienter. 
Enhetsleder vil også følge opp behovet for utarbeidelse av nye rutiner, samt føre 
intern kontroll om rutinene blir fulgt opp i praksis. 
Status: 
 Gjennomgang av pasientforløpet for alle behandlere ved VPP Tana i faste møter er 

iverksatt. 
 Internundervisning av alle ansatte i selvmordskartlegging og 

selvmordsrisikovurdering er iverksatt og forutsettes gjennomført halvårlig som en 
del av plan for internundervisning. 

 Pasientflytansvarlig (sekretær) og enhetsleder ved VPP Tana gjennomgår jevnlig 
rapporter, eksempelvis beskjeder, uferdige dokumenter og pasientventede uten 
kontakt og epikriser. 

 Spesialistene gjennomgår fortløpende kvaliteten av journalnotater med enkelt 
ansatte (behandlere i VPP Tana). 

 
4. Det skal tilrettelegges for formalisert og systematisk veiledning fra spesialistene til 

alle behandlere ved VPP Tana. 
Status: 
 Det er utarbeidet og etablert nye rutiner for formalisert veiledning fra 

spesialistene til behandlere ved VPP Tana – 1 time pr uke, i tillegg til tverrfaglige 
behandlingsmøter 1 time pr uke. 

 
5. Pakkeforløp for ulike diagnoser implementeres fortløpende etter hvert som de blir 

ferdigstilt i henhold til implementeringsplaner. Rutiner for kartlegging av somatisk 
helse og suicidfare iverksettes ved at spesialiststillingene blir besatt. 
Status: 
 Spesialiststillingene i VPP Tana er pr dags dato besatt, den siste tiltrer 01.10.18. En 

av de tilsatte spesialistene er medlem i arbeidsgruppa for implementering av 
pakkeforløp i klinikk psykisk helsevern og rus.  

 
6. VPP Tana etablerer kontrollfunksjon i forbindelse med pasientforløp ved halvårlige 

interne revisjoner, ved at spesialistene gjennomgår utvalgte pasientjournaler. 
Status: 
 Det er utarbeidet rutiner for og iverksatt intern tilsyn av journaler for 

«stikkprøver» av kvaliteten og om journalene er i tråd med nasjonale veiledere. 
 
7. Arbeid med kartlegging av fagkompetanse blant ansatte i klinikk psykisk helsevern og 

rus er iverksatt. Det vil deretter bli utarbeidet kompetanseplaner enhetsvis og på 
klinikknivå for å kunne iverksette nødvendige tiltak for heving av kompetansen. 
Status: 
 Kartleggingen er iverksatt i alle enhetene i klinikk psykisk helsevern og rus og 

sluttføres i uke 42. Prioritering av kompetansetiltak vil skje på klinikknivå og 
forankres i klinikken. Selvmordsrisikovurdering og rusbehandling vil være 
sentrale fagområder som prioriteres.  
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8. Forbedre rutiner for samhandling om pasientbehandling mellom samisk 

ungdomspsykiatrisk team (PUT), tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelproblemer (TSB) DPS Midt-Finnmark, SANKS og VPP Tana. 
Status: Prosess iverksatt.  
 Tiltak; Faste samarbeidsmøter mellom enhetene, rutiner for koordinert oppfølging 

av pasienter, felles rutiner og oppfølging overfor kommuner. 
Følges opp av enhetslederne i samarbeid med klinikkens 
samhandlingskoordinator og kvalitetsrådgiver 

 
9. Etablere rutiner for samhandling om pasientbehandling mellom PUT/TSB DPS Midt-

Finnmark / SANKS i samarbeid med VPP Tana.  
Status: Prosess iverksatt.  
 Tiltak; Faste samarbeidsmøter mellom enhetene, rutiner for koordinert oppfølging 

av pasienter, felles rutiner og oppfølging overfor kommuner. 
Følges opp av enhetslederne i samarbeid med klinikkens 
samhandlingskoordinator og kvalitetsrådgiver.  

 
10. Forespørre Finnmarksklinikken og PUT/TSB om intern opplæring på ruskartlegging 

og behandling. 
Status: 
 Enhetsleder ved VPP Tana sender forespørsel om opplæring og til 

Finnmarksklinikken. Tiltaket innarbeides i klinikkens kompetanseplan.  
 

11. Forespørre klinikkledelsen i klinikk psykisk helsevern og rus om mulighet for å 
koordinere årlige faste og strukturerte kurs i klinikken for suicidvurdering, samt 
metode for behandling av ruslidelse (kartlegging, diagnosesetting, rusens virkning, 
motiverende intervju). 
Status: 
 Fagområdet planlegges innarbeidet i kompetanseplanene for klinikk psykisk 

helsevern og rus i 2019. 
 

12. DPS Øst-Finnmark har fått innvilget ekstraordinære lønnsmidler til ny stilling fra 
dags dato som oppstart av etablering av eget rusteam. 
Status: 
 Stilling som ruskonsulent ved VPP Kirkenes er under tilsetting. Stillingen skal også 

utføre oppgaver for de øvrige enhetene i DPS Øst-Finnmark. Ruskonsulenten vil få 
tilbud om videreutdanning innenfor fagområdet TSB i 2019.  

 
13. Enhetsleder ved VPP Tana avsetter nødvendig arbeidstid for iverksetting og 

oppfølging av tiltakene i en periode ved å redusere bruk av arbeidstid til 
pasientbehandling. 
Status: 
 Enhetsleder har avsatt tid til oppfølging og iverksetting av tiltak fortløpende og 

ved behov. Enhetsleder føler at hun har oversikt over situasjonen og behovet for 
oppfølging av planlagte tiltak, samt oppfølging av egne ansatte. 
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14. VPP Tana utarbeider månedlige rapporter om iverksatte tiltak og virkningene av 

disse. Rapportene sendes avdelingsleder og klinikksjef. 
Status: 
 Frist: Fortløpende og iverksetting av planlagte tiltak ferdigstilles innen utgangen 

av 2018. 
 

 
4. Medbestemmelse 

Saken er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 15. oktober 2018. 
 

5. Risikovurdering  
Risikoen vurderes som moderat med hensyn til:  
- DPS Øst-Finnmark har behov for å styrke fagområdet TSB ytterligere. Ansettelsen ved 

VPP Kirkenes er første skritt på oppbygging av ruskompetansen i DPS Øst-Finnmark 
innenfor rusområdet som eget fagfelt.  

- DPS Midt-Finnmark / SANKS sin kapasitet til å betjene DPS Øst-Finnmark.   
 
For øvrige tiltak vurderes risikoen for at iverksatte tiltak ikke blir gjennomført som liten.  
 
 

6. Direktørens vurdering 
Administrerende direktør sin vurdering er at klinikken har fulgt opp tilsynet gjennom 
å iverksette flere tiltak for å tilrettelegge for samordnet og/eller integrert behandling 
av pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig rusproblematikk. Tiltakene er 
innarbeidet i en handlingsplan og det er også iverksatt tiltak som skal sikre læring og 
oppfølging i hele klinikken.  
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