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Styresak 83-2017 Oppfølging av IR-rapport nr. 11/2016: 

Tvungent psykisk helsevern i 

Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 

18-2017 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: 
Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF i styremøte 22. februar 2017. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør legge fram Nordlandssykehuset 
HFs styrebehandlede handlingsplan med tiltak for å møte internrevisjonens anbefalinger, 
senest i september 2017. 
 
Denne styresaken legges frem som oppfølging av styrets vedtak med en presentasjon av 
Nordlandssykehuset HFs handlingsplan (jf. styresak 062/2017 - Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF, 
styremøte i Nordlandssykehuset HF 19. juni 2017). Styresaken fra Nordlandssykehuset 
HF følger vedlagt denne styresaken.  
 
Bakgrunn  
Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF 
ga virksomheten 12 anbefalinger - som følger: 
1. Avvikle bruken av fellesarealer til skjerming i Akuttenhet Sør.  
2. Iverksette nødvendige tiltak i Akuttenhet Salten som fører til at beltelegging kan 

skje i lokaler som er egnet for formålet.  
3. Legge til rette for at pasienter i belteseng selv kan følge med på klokken og bli 

skjermet for lys utenfra (gardiner/persienner).  
4. Utrede muligheter for omlokaliseringer og/eller omorganiseringer slik at pasienter 

som innlegges til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold, i hovedsak tilbys pasientrom med eget WC/bad.  

5. Innføre rutiner som sikrer at pasienter får både muntlig og skriftlig informasjon om 
tvangsvedtak (både om etablering og om bruk av tvangsmidler, skjerming og 
behandling uten samtykke), samt den konkrete begrunnelsen for vedtaket 
(journalnotat).  

6. Implementere rutine om å tilby pasienter ettersamtale etter gjennomførte tiltak.  
7. Sørge for at pasientens nærmeste pårørende alltid informeres om vedtak om 

etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, samt med mindre 
pasienten motsetter seg dette, om bruk av tvangsmidler, skjerming og behandling 
uten samtykke.  
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8. Sørge for at tvangsmidler ikke benyttes lenger enn ytterst nødvendig og forbedre 
dokumentasjonen slik at dette tydeliggjøres i protokollen.  

9. Forbedre rutiner og protokollføring for å sikre at det foreligger gyldig vedtak for alle 
pasienter underlagt vedtakspliktig skjerming og at det klart framgår også når 
skjermingen ble avsluttet.  

10. Forbedre tilbudet om friluft og fysisk aktivitet for pasienter i akuttenhetene.  
11. Legge til rette for at systematisk opplæring og trening i TERMA kan gjennomføres og 

omfatte alt personell dette er relevant for.  
12. Benytte data systematisk, bl.a. om tvangsmidler, skjerming og behandling uten eget 

samtykke, som del av oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 
Psykisk helse- og rusklinikkens handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 
11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF ble behandlet og vedtatt av 
styret i Nordlandssykehuset HF 19. juni 2017 (jf. styresak 062/2017, se vedlegg).  
 
Status 
I Nordlandssykehuset HFs styresak redegjør Psykisk helse- og rusklinikken ved HF-et 
for status i arbeidet med de 12 anbefalingene.  
 
Klinikken vurderer at de har iverksatt adekvate tiltak for de fleste anbefalingene som 
ikke innebærer endringer i bygningsmessige forhold. Ny runde med opplæring i 
terapeutisk møte med aggresjon (TERMA) er ennå ikke iverksatt, men starter i februar 
2018.  
 
Adm. direktør på Nordlandssykehuset HF har gitt utbyggingsavdelingen i oppgave å 
starte en konseptfaseplanlegging for å kartlegge løsningsalternativer for de 
bygningsmessige forhold som må løses for å møte Internrevisjonens anbefalinger. 
Styret i Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om midler til å gjennomføre 
konseptfaseplanleggingen.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende vedtak i styresak 062/2017:  
1. Styret er tilfreds med status i arbeidet med å følge opp anbefalingene i 

Internrevisjonsrapport 11-2016.  
2. Anbefalingene knyttet til bygningsmessige forhold søkes gjennomført.  
3. Styret ber Helse Nord RHF om midler til konseptfaseplanlegging med sikte på å 

kartlegge løsningsalternativer med kostnadsoverslag for de bygningsmessige forhold 
som internrevisjonsrapporten adresserer.  

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at det er iverksatt tiltak for å møte de anbefalinger som 
ble gitt i internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF.  
 
Internrevisjonen konkluderte med at Nordlandssykehuset HF hadde intern styring og 
kontroll som ga rimelig sikkerhet for at pasienter under tvungen observasjon eller 
tvungent psykisk helsevern med døgnopphold, blir behandlet i samsvar med gjeldende 
regelverk.  
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Når Nordlandssykehuset HF nå har iverksatt tiltak i tråd med anbefalingene fra 
internrevisjonen, vil dette bidra til å ytterligere styrke ivaretakelsen av pasienters og 
pårørendes rettigheter og det kontinuerlige forbedringsarbeidet i helseforetaket.  
 
Kostnader til konseptfaseplanlegging må løses innenfor tildelt budsjettramme for 
psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 

internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset 
HF til orientering. 

 
2. Kartlegging av løsningsalternativer med kostnadsoverslag for bygningsmessige 

endringer må håndteres innenfor rammen til psykisk helsevern som 
Nordlandssykehuset HF er tildelt i budsjett. 

 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styresak 062/2017 i Nordlandssykehuset HF. Oppfølging av 

internrevisjonsrapport 11/2016 - Tvunget psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF 

 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 30. august 2017 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-30-august-2017



