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Rapport - Internrevisjon av tvangsbruk i psykisk helsevern 
 
 
Internrevisjonen i Helse Vest RHF viser til brev datert 05.01.2021 om oppstart av denne 
internrevisjonen. Endeleg rapport ligg no føre, og vart handsama av revisjonsutvalet i Helse 
Vest i møte 31.08.2021. Rapporten følgjer vedlagt. 
 
Vi takker for godt samarbeid undervegs i revisjonsarbeidet.  
 
Om revisjonsprosjektet  
Bakgrunnen for revisjonen er at det i 2014 blei gjennomført ein revisjon av same tema, og 
målsettinga med denne revisjonen har vore å få ein oppdatert status på forholda i dag, der det 
er lagt til grunn same problemstillingar og metode som ved førre revisjon. Formålet med 
revisjonen har vore å undersøkje om Helse Vest har gode prosessar som sikrar at bruken av 
tvang er i samsvar med regelverk samt med eksterne og interne retningslinjer. 
 
Hovudkonklusjonen er at det sidan 2014 har blitt arbeidd med betre registrering og rett bruk 
av tvang både regionalt og i alle føretaka, som etter internrevisjonen si vurdering har gitt gode 
resultat. Det er likevel behov for å arbeide ytterlegare med å sikre rett og lik regeletterleving 
når det gjeld i kva tilfelle det skal fattast vedtak om tvang. Samtidig viser undersøkinga at 
utviklinga knytt til tvangsbruk varierer og at det fortsatt er potensiale for ytterlegare 
reduksjon i tvangsbruk. For å klare dette meiner internrevisjonen at det må etablerast betre 
overordna og heilskapleg styring og kontroll med utviklinga av tvangsbruken, både regionalt 
og i dei enkelte føretaka. 
 
Oppfølging  
Administrerande direktør i helseføretaka har ansvar for at rapporten blir lagt fram for styret i 
føretaket utan unødig opphald. Styresaka skal innehalde ein handlingsplan frå 
administrerande direktør for oppfølging av dei tilrådingane som kjem fram av 
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revisjonsrapporten. Revisjonsutvalet i Helse Vest har bede om at det blir brukt ein mal som 
gjer samanlikningar på tvers og over tid mogleg. Malen følgjer nedanfor.  
 
Vi vil følgje opp etter ei tid med førespurnad om status på gjennomføring av handlingsplanen. 
Resultata av dette skal vi rapportere til revisjonsutvalet, og ein legg til grunn at 
administrerande direktør har tilsvarande rapportering til styret i helseføretaket. 
 
Når føretaket skal handsame rapporten i møte i føretaksstyret, vil internrevisjonen  
svært gjerne bli invitert til å presentere rapporten. 
 
(Tabellen under er til bruk under utarbeiding av handlingsplanar i administrasjonen for å 
møte tilrådingane i internrevisjonsrapporten. Statuskolonnen er til bruk ved den seinare 
oppfølginga.) 
 

IR si 
tilråding 

AD si 
vurdering 

Tiltak Tidsfrist Ansvar Status 
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