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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

1. Styret sluttar seg til tilrådingane i rapporten: 

 

1. Helse Vest RHF og helseføretaka bør i større grad konkretisere mål og innsatsfaktorarar knytt 

til tvang, for å legge til rette for målretta arbeid og god oppfølging og vurdering av utviklinga i 

tvangsbruken. Under dette må føretaka vurdere kva tiltak som er mest relevante både for å 

redusere og førebyggje tvangsinnleggingar, vedtak om tvang og andre tiltak, under dette 

a. Kultur og leiing  

b. Samhandling med kommunar (m.a. FACT/ACT) 

c. Bemanning, kompetanse, rettleiing 

d. Fysiske omgjevnader og kapasitet 

 
2. Helse Vest RHF og helseføretaka må sikre at praksis knytt til tvangsbruk er i samsvar med 

regelverket og at det er ei så lik forståing som mogleg av regelverket i føretaka og i avdelingane 

knytt til dei utfordringsområda som er identifisert i denne rapporten (sjå punktlista i 

rapporten sin konklusjon s. 72) og eventuelt andre område som føretaka og Helse Vest RHF er 

kjent med. Helse Vest RHF bør ta eit særskilt ansvar for å avklare med Helsedirektoratet kva 

som er rett praksis når det gjeld pasientar som er tilvist frivillig, og som manglar 

samtykkekompetanse.  

 
3. Helse Vest RHF og helseføretaka bør arbeide ytterlegare med å sikre rett registrering av 

tvangsbruk på tvers av føretaka  

 
4. Helse Vest RHF og helseføretaka bør vurdere om det kan vere føremålstenleg å fortsette med å 

utvikle og halde ved like felles rutinar og rettleiing for bruk av tvang for å sikre likare praksis 
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og fortolking av regelverk på tvers av føretaka. RHF-et og føretaka bør som del av dette også 

vurdere å legge betre til rette for erfaringsdeling mellom fagpersonell 

 
5. Helseføretaka må sikre at rutinar knytt til tvang er oversiktlege, tilgjengelege og gjort kjent 

blant dei tilsette 

 
6. Helse Vest RHF og helseføretaka bør vurdere å utvide styringsdata og tvangsrapport til å 

inkludere ytterlegare data slik som lengda på vedtaka og tid på døgnet tvangen blei brukt. 

Helse Vest RHF kan også vurdere kva indikatorarar som er mest hensiktsmessige for å måle 

utvikling i tvangsbruk og tvangsinnleggingar.  

 
7. Helseføretaka bør etablere system for å sikre at statistikk over tvangsbruk blir gjennomgått på 

avdelingar som brukar tvangsmiddel slik at omfanget av tvangsbruk blir jamleg diskutert og 

vurdert av den enkelte avdeling 

 
8. Helseføretaka bør tydeleggjere for dei tilsette viktigheita av å melde avvik, og avvika må 

følgjast opp. Vidare bør forbetringstiltak som blir sett i verk sett i samband med 

avvikshandtering, tilsyn, andre hendingar m.m. gjerast kjent for alle tilsette ved aktuell 

avdeling, og om aktuelt også på tvers, slik at læring av hendingar skjer på alle nivå 

 

9. Helseføretaka bør sørgje for at episodar med tvangsbruk alltid blir gjennomgått med 

vedtaksansvarleg og personell som har vore involvert for å kunne lære av situasjonen og 

vurdere om bruken av tvang kunne vore unngått 

 
10. Helseføretaka bør følgje opp at det blir sett i verk og gjennomført pasientretta tiltak som kan 

førebyggje bruk av tvang, slik som ettersamtalar med pasientar og bruk av 

kriseplanar/tiltaksplanar for pasientar 

Styret ber om å bli orientert om det vidare arbeidet med oppfølging av dei tiltak som føretaket sett 

i verk. 

 

2. Styret vil dessutan be om at revisjonsutvalet får ei eiga sak som kan gje grunnlag for meir inngåande 

drøfting av dei problemstillingane/hypotesane som rapporten tek opp, og korleis desse kan 

vidareførast. 
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Oppsummering  
 

Bakgrunnen for revisjonen er at det i 2014 blei gjennomført ein revisjon av same tema, som viste at 

det låg føre klare manglar når det gjaldt å sikre korrekt rapportering av omfanget av tvangsbruk, og at 

det var systematiske forskjellar mellom føretak og mellom institusjonar når det gjaldt tvangsbruk. 

Målsettinga med denne revisjonen har vore å få ein oppdatert status på forholda i dag. 

 

Føremålet med internrevisjonen 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 sidan 2014 har det 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. Det er høg merksemd rundt det overordna målet om å 

redusere tvangsbruken, slik det også er krav om i oppdragsdokument til Helse Vest RHF og 

styringsdokumenta til føretaka.  

 

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.  

 

Revisjonen er gjennomført med bistand frå Deloitte.  
 

Vidare arbeid 

Rapporten er sendt dei reviderte helseføretaka (Stavanger, Fonna, Bergen og Førde) med oppmoding 

om å lage handlingsplanar, og leggje desse og rapporten fram for føretaksstyra.  

 

Internrevisjonen vil gi ei tilbakemelding til revisjonsutvalet om oppfølginga i helseføretaka når det er 

gått ei tid. Det vil venteleg skje våren 2022.  
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Revisjonsutvalet behandla rapporten 31. august 2021. Følgjande er tatt inn i protokollen 

(formelt ikkje godkjend): 
 

Oppsummering: 

Innleigd prosjektleiar frå Deloitte, Ingrid Kalsnes, presenterte hovudpunkta i rapporten til spørsmål og 

svar i møtet. 

 

Vedtak (samrøystes): 

1. Revisjonsutvalet sluttar seg til tilrådingane i rapporten: 

 

11. Helse Vest RHF og helseføretaka bør i større grad konkretisere mål og innsatsfaktorarar knytt 

til tvang, for å legge til rette for målretta arbeid og god oppfølging og vurdering av utviklinga i 

tvangsbruken. Under dette må føretaka vurdere kva tiltak som er mest relevante både for å 

redusere og førebyggje tvangsinnleggingar, vedtak om tvang og andre tiltak, under dette 

a. Kultur og leiing  

b. Samhandling med kommunar (m.a. FACT/ACT) 

c. Bemanning, kompetanse, rettleiing 

d. Fysiske omgjevnader og kapasitet 

 
12. Helse Vest RHF og helseføretaka må sikre at praksis knytt til tvangsbruk er i samsvar med 

regelverket og at det er ei så lik forståing som mogleg av regelverket i føretaka og i avdelingane 

knytt til dei utfordringsområda som er identifisert i denne rapporten (sjå punktlista i 

rapporten sin konklusjon s. 72) og eventuelt andre område som føretaka og Helse Vest RHF er 

kjent med. Helse Vest RHF bør ta eit særskilt ansvar for å avklare med Helsedirektoratet kva 

som er rett praksis når det gjeld pasientar som er tilvist frivilleg, og som manglar 

samtykkekompetanse.  

 
13. Helse Vest RHF og helseføretaka bør arbeide ytterlegare med å sikre rett registrering av 

tvangsbruk på tvers av føretaka  

 
14. Helse Vest RHF og helseføretaka bør vurdere om det kan vere føremålstenleg å fortsette med å 

utvikle og halde ved like felles rutinar og rettleiing for bruk av tvang for å sikre likare praksis 

og fortolking av regelverk på tvers av føretaka. RHF-et og føretaka bør som del av dette også 

vurdere å legge betre til rette for erfaringsdeling mellom fagpersonell 

 
15. Helseføretaka må sikre at rutinar knytt til tvang er oversiktlege, tilgjengelege og gjort kjent 

blant dei tilsette 

 
16. Helse Vest RHF og helseføretaka bør vurdere å utvide styringsdata og tvangsrapport til å 

inkludere ytterlegare data slik som lengda på vedtaka og tid på døgnet tvangen blei brukt. 

Helse Vest RHF kan også vurdere kva indikatorarar som er mest hensiktsmessige for å måle 

utvikling i tvangsbruk og tvangsinnleggingar.  

 
17. Helseføretaka bør etablere system for å sikre at statistikk over tvangsbruk blir gjennomgått på 

avdelingar som brukar tvangsmiddel slik at omfanget av tvangsbruk blir jamleg diskutert og 

vurdert av den enkelte avdeling 
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18. Helseføretaka bør tydeleggjere for dei tilsette viktigheita av å melde avvik, og avvika må 

følgjast opp. Vidare bør forbetringstiltak som blir sett i verk sett i samband med 

avvikshandtering, tilsyn, andre hendingar m.m. gjerast kjent for alle tilsette ved aktuell 

avdeling, og om aktuelt også på tvers, slik at læring av hendingar skjer på alle nivå 

 

19. Helseføretaka bør sørgje for at episodar med tvangsbruk alltid blir gjennomgått med 

vedtaksansvarleg og personell som har vore involvert for å kunne lære av situasjonen og 

vurdere om bruken av tvang kunne vore unngått 

 
20. Helseføretaka bør følgje opp at det blir sett i verk og gjennomført pasientretta tiltak som kan 

førebyggje bruk av tvang, slik som ettersamtalar med pasientar og bruk av 

kriseplanar/tiltaksplanar for pasientar 

Utvalet ber om å bli orientert om det vidare arbeidet med oppfølging av dei tiltak som føretaket 

sett i verk. 

 

2. Revisjonsutvalet vil dessutan be om ei eiga sak som kan gje grunnlag for meir inngåande drøfting av  

    dei problemstillingane/hypotesane som rapporten tek opp, og korleis desse kan vidareførast. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vedlegg: Revisjonsrapport 
 
 
 
 
 

  

  


