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Styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent 

psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF 
 
 
Formål 
Med bakgrunn i Sivilombudsmannens rapport fra besøk ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 26. - 28. april 2016, vedtok revisjonsutvalget i august 2016 at 
internrevisjonen skulle gjennomføre en revisjon av psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har derfor gjennomført en revisjon med formål å 
undersøke om Nordlandssykehuset HF har en intern styring og kontroll som sikrer at 
pasienter ved enheter godkjent for tvungent psykisk helsevern (TPH) med 
døgnopphold, behandles i samsvar med gjeldende regelverk. Oppdraget er utført med 
ekstern bistand. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 113-2016 Sivilombudsmannens 
besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, 
planlagte/iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 103-2016 i styremøte 26. oktober 
2016. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber videre om å bli orientert om 
resultatet av revisjonsbesøket ved Nordlandssykehuset HF, når besøksrapport foreligger. 
 
I denne saken legges revisjonsrapporten, avgitt til Nordlandssykehuset HF 30. januar 
2017, fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Nordlandssykehuset HF har en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for 
at pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold, behandles i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Det er likevel områder som bør forbedres for ytterligere å styrke ivaretakelsen av 
pasienters og pårørendes rettigheter og det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har gitt tolv anbefalinger til Nordlandssykehuset HF v/psykisk helse- 
og rusklinikken. Anbefalingene gjelder:  
1. Avvikle bruk av fellesarealer til skjerming i Akuttenhet Sør 
2. Tiltak for mer egnet lokale til beltelegging i Akuttenhet Salten 
3. Klokke og mulighet for lysavskjerming i beltesengsrom 
4. Utredning vedrørende pasientrom med eget WC/bad for pasienter under tvungent 

psykisk helsevern  
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5. Rutiner som sikrer informasjon til pasienten om vedtak og begrunnelse 
6. Tilbud til pasienter om ettersamtaler 
7. Informasjon til pasientens nærmeste pårørende om vedtak 
8. Varigheten i bruk av tvangsmidler  
9. Forbedre rutiner og protokollføring ved skjerming 
10. Forbedre tilbudet om friluft og fysisk aktivitet for pasienter i akuttenhetene 
11. Gjennomføring av systematisk opplæring og trening i TERMA  
12. Systematisk bruk av data som del av oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid 
 
Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen. 
Rapporten ble gjennomgått i møte 30. januar 2017 (jf. sak 03/17), og utvalget 
konkluderte som følger: 
 
− Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering, og sa seg særlig tilfreds med 

rapportens beskrivelse av en institusjonskultur som fremmer verdier og holdninger 
om at pasienters sikkerhet, verdighet og rettigheter skal ivaretas. 

− Utvalget ønsker at Nordlandssykehusets styrebehandlede plan for å møte 
internrevisjonens anbefalinger legges fram for RHF-styret til orientering, senest i 
september 2017. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk 

helsevern i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge fram Nordlandssykehuset HFs styrebehandlede 

handlingsplan med tiltak for å møte internrevisjonens anbefalinger, senest i 
september 2017. 

 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 

Nordlandssykehuset HF 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-februar-2017-2017-02-22



