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Orienteringom avsluttettilsynssak—JærenDPS
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt klage fra pårørende på håndtering av en pasients
selvmordsrisiko ved Jæren DPS under innleggelser fra og med april 2012. Fylkesmannen opprettet
tilsynssak 20.11.2012. Jæren DPS har redegjort for saken. Saken har siden blitt liggende i påvente
av vår vurdering. Saken er nå avgjort med følgende konklusjon:
Jæren DPS har ved mangelfull selvmordsrisikohåndtering brutt forsvarlighetskravet i
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Jæren DPS har ved manglende varsling av alvorlig
pasientskade også brutt varslingsplikten i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.
Ettersom Jæren DPS er en privat helsevirksomhet med avtale med Helse Vest RHF, sendes her en
orientering om saken til Helse Vest.
Utdrag fra vår vurdering:
Etter det vi kan se ble det ikke foretatt grundige og systematiske vurderinger av selvmordsrisiko ved
innkomst slik vi forventer ut fra de nasjonale retningslinjene. Selvmordsrisikovurderingene skal
være mye grundigere. Selvmordsrisikovurderinger som ikke holder faglig mål, vil sette
pasientsikkerheten i fare.
Likeledes finner vi grunnlag for å kommentere at den noe mer systematiske
selvmordsrisikovurderingen som ble foretatt 07.05.2012 inneholder en rekke mangler som medfører
at man ikke kan stole på konklusjonen. At det er krysset av både for lav og moderat risiko er
uheldig. Det er viktig for pasientsikkerheten at konklusjonen blir tydelig.
Retningslinjene beskriver at vurdering av selvmordsrisiko omfatter både person, situasjon og
tidsperiode. Det ble her ikke dokumentert systematiske selvmordsrisikovurderinger ved endringer i
pasientens tilstand, bytte av post eller andre endringer. Vi finner særskilt grunn til å påpeke at i
denne saken var det en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten at det ikke ble dokumentert
vurderinger av hvor høy selvmordsrisikoen ville være i tidsperioden for permisjonene eller etter den
første utskrivelsen.
Ved kronisk suicidalitet er det slik at vi må akseptere en høyere grad av risiko slik retningslinjene
viser. Imidlertid er det i slike situasjoner viktig med konkrete selvmordsrisikovurderinger med
tydelige konklusjoner slik vi har beskrevet ovenfor. Pasientjournalen inneholder ikke tilstrekkelig
hyppige og tydelig kommuniserte selvmordsrisikovurderinger som var nødvendig for
pasientsikkerheten. De vurderinger som er dokumentert er ikke i samsvar med den faglige normen.
Dette er et så stort fravik fra retningslinjene at det må betegnes som brudd på forsvarlighetskravet i
spesialisthelsetjenesteloven.

Vi har ikke funnet grunn til å kommentere Jæren DPS sin vurdering av at retningslinjene for
behandling av grunnlidelsen er fulgt og det faktum at manglende samtykke fra pasienten kan ha
hindret effektive behandlingstiltak.
Vi har også vurdert om varslingsplikten har vært overholdt. Det følger av
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a at for å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og
virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om
alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig
skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
Vi må her konstatere at Jæren DPS ikke har varslet Statens helsetilsyn og således foreligger det et
pliktbrudd også her. Det er meget kritikkverdig dersom varslingsplikten blir brutt.
Jæren DPS har tidligere i år i en annen sak redegjort for hvordan de vil følge opp
selvmordsrisikohåndtering og varslingsplikt. Vi har derfor ikke funnet grunnlag for å følge saken
opp videre.
Med hilsen
Morten Hellang
ass. fylkeslege
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