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Styresak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 

26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

Åsgård, orientering om status - 

oppfølging av styresak 27-2017 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 
26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om status - 
oppfølging av styresak 113-2016 i styremøte 29. mars 2017. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om en orientering etter at ny status for 
oppfølging er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Denne styresaken legges frem som oppfølging av styrets vedtak med en presentasjon av 
status for Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med handlingsplanen for å 
møte anbefalingene fra Sivilombudsmannens besøksrapport. Her vises det til styresak 
55/2017 - Orienteringssak 1 ad. oppfølging av sivilombudsmannens besøksrapport fra 
2016 (styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. juni 2017). Styresaken fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) følger vedlagt denne styresaken.  
 
Bakgrunn  
Rapporten etter Sivilombudsmannens besøk ved UNN Åsgård 26. til 28. april 2016 ga 
virksomheten 32 anbefalinger fordelt på følgende områder:  
a) Fysiske forhold 
b) Aktivisering av pasienter 
c) Pasientrettigheter 
d) Bruk av tvungent psykisk helsevern  
e) Bruk av tvangsmidler 
f) Bruk av skjerming 
g) Institusjonskultur 
 
Sivilombudsmannens besøksrapport ble behandlet av styret i UNN i styresak 76/2016 
(styremøte 14. september 2016). I styresaken ble det redegjort for interne prosesser 
iverksatt på bakgrunn av besøksrapporten, og det ble varslet en kommende 
handlingsplan. Handlingsplanen for oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport 
ble behandlet og vedtatt av styret i UNN (jf. styresak 85/2016 - styremøte 5. oktober 
2016).  
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Sivilombudsmannens besøksrapport ble igjen behandlet av styret i UNN i styresak 
15/2017, sak nr. 4 (styremøte 8. februar 2017). Der ble det redegjort for status i 
arbeidet med Handlingsplanen for oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport. 
 
Status 
I styresak 55/2017 - Orienteringssak 1 ad. oppfølging av sivilombudsmannens 
besøksrapport fra 2016 (styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. juni 2017, 
se vedlegg) redegjør Psykisk helse- og rusklinikken ved HF-et for status i arbeidet med 
tiltakene i handlingsplanen. Klinikken vurderer at det er god fremdrift i arbeidet og at 
videre oppfølging av rapportens anbefalinger vil prioriteres høyt. Det vurderes at 80 % 
av underliggende tiltak i handlingsplanen er i rute. Styret i UNN tok styresaken til 
orientering.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Orienteringen om status for handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens 
anbefalinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tyder på at forbedringsarbeidet 
ved Psykisk helse- og rusklinikken er i god rute. Adm. direktør er fornøyd med at 
klinikken vil fortsette å prioritere oppfølgingen av rapportens anbefalinger høyt også i 
tiden fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter 
Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-
Norge Åsgård til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styresak 55/2017 - Orienteringssak 1 ad. oppfølging av 

sivilombudsmannens besøksrapport fra 2016 (styremøte 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. juni 2017 

 
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



