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1. Innledning 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon 
som har til formål å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket og helseforetakene med å 
utøve god virksomhetsstyring. Dette utføres ved å vurdere foretakenes prosesser for virksomhets-
styring, risikostyring og intern styring og kontroll. 
 
Hensikten med denne rapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om resultatene fra gjennom-
førte revisjoner og om status på konsernrevisjonens arbeid sett opp mot revisjonsplan for 2021. 
 
 

2. Utførte revisjoner – pasientbehandling 
Revisjonsområdet omhandler pasientforløp innenfor somatikk og psykisk helsevern. Dette omfatter 
prosessene fra det tidspunktet pasienten kommer inn til spesialisthelsetjenesten og til pasienten er 
skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten. Det er planlagt med tre revisjonstemaer på området i 2021. 
 

2.1 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern  
I henhold til § 4-8 i psykisk helsevernloven skal tvangsmidler "bare brukes overfor pasienten når dette er 
uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig 
skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere 
midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige".  
 
Lovens § 4-8 definerer tvangsmidler som:  

a) Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer 
samt forebyggende spesialklær 

b) Kortvarig anbringelse bak låst dør uten personale tilstede 
c) Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt 
d) Kortvarig fastholding 

 
Revisjonene Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er et samarbeidsprosjekt mellom avdeling Medisin 
og helsefag i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og konsernrevisjonen. Revisjonene er gjennomført i to deler. Del 1 
var en spørreundersøkelse til alle enheter i helseregionen som er godkjent for bruk av tvang. Del 2 er en 
fordypning av samme tema, og er gjennomført i tre helseforetak. Revisjonsrapportene 1/2020 (del 1) og 
3/2020 (Sykehuset Østfold HF) er omtalt i halvårs- og årsrapportene i 2020. Revisjonsrapportene 9/2020 
og 12/2020 omtales under.  
 
Målet for revisjonene har vært å undersøke om helseforetakenes bruk av tvangsmidler er i tråd med 
overordnede styringsinstrukser og anbefalte tiltak i Helse Sør-Øst RHF sin rapport Redusert bruk av 
tvangsmidler innen psykisk helsevern.  
 
Basert på det samlede arbeidet med de fire revisjonene har konsernrevisjonen identifisert noen 
læringspunkter som er viktige i det videre arbeidet med å redusere bruk av tvangsmidler i psykisk 
helsevern. Målet er at disse skal bidra til læring og forbedring på tvers av helseforetakene i HSØ. Disse 
er:  
 

1. Sikre tilstrekkelig lederinvolvering  
2. Etablere god systematikk og struktur i dokumentasjon i pasientjournalen  
3. Sikre bruk av standardiserte kartleggingsskjema ved vurdering av voldsrisiko 
4. Innføre overordnet plan for pasientforløpet 
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5. Påse tilstrekkelig involvering av pasienten i egen behandling 
6. Redusere uønsket variasjon i registrering av tvangsmiddelvedtak 
7. Gjennomføre ettersamtaler med pasient der tvangsmidler er benyttet 
8. Innføre regelmessig oppfølging av personell der tvangsmidler er benyttet 

 
 
Helse Sør-Øst RHF har i Regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
valgt seks innsatsområder, hvorav ett av disse er redusert og riktig bruk av tvang. Fagplanen anbefaler 
flere konkrete tiltak som skal iverksettes. Ett av tiltakene er at helseforetakene skal anvende resultatene 
fra revisjonene i sitt videre arbeid med å redusere bruk av tvang.  
 
Konsernrevisjonen vil i november-desember 2021 undersøke om de tre helseforetakene som er revidert 
i del 2, har fulgt opp anbefalingene.  
 

Helseforetak 
Status Styrebehandling av 

revisjon 

Oslo universitetssykehus HF Gjennomført 22. april 2021 

Vestre Viken HF Gjennomført 21. juni 2021 

 
 
Oslo universitetssykehus HF (revisjonsrapport 9/2020) 
Helseforetaket har over tid arbeidet med å innføre anbefalingene i rapporten Redusert bruk av 
tvangsmidler innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst. Krav om riktig og redusert bruk av tvangsmidler er 
forankret i mål- og handlingsplaner på klinikk- og avdelingsnivå. Bruk av tvangsmidler følges opp 
gjennom månedlige målinger. Antall vedtak 1. halvår i 2020 var betydelig lavere enn samme periode i 
2019.  
 
For å sikre varig effekt av innførte tiltak og ferdigstille gjenstående tiltak, fordres det imidlertid en mer 
systematisk oppfølging av arbeidet i styringslinjen. Det er behov for økt brukermedvirkning og bedre 
oversikt i pasientforløpene. 
 
Basert på undersøkelser i de reviderte seksjonene begrunnes konklusjonen med følgende forhold: 

 Manglende involvering av pasient i forebygging av utagerende og voldelig atferd 

 Manglende helhetlig oversikt i dokumentasjon av behandlingsforløpet 

 Behov for å fortsette forbedringsarbeidet 
 
Figuren under viser utviklingen i antallet pasienter med vedtak om bruk av tvangsmidler fra 1. tertial 
2017 til 2. tertial 2020.  I perioden etter 3. tertial 2017 har det vært en nedgang i antall pasienter med 
vedtak om bruk av tvang, for alle typer tvangsmidler. 



Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst – Halvårsrapport 2021 5 av 9 
 

 
Figur 1: Utvikling i antall pasienter med vedtak om bruk av ulike tvangsmidler i perioden 1. tertial 2017 til 2. tertial 2020 for 
OUS. Kilde: Helsedirektoratet. 

 

Vestre Viken HF (revisjonsrapport 12/2020) 
Revisjonen viser at det er etablert et system for virksomhetsstyring som fremstår som godt forankret. 
Arbeidet med å redusere bruken av tvangsmidler inngår på en systematisk måte. Psykiatrisk avdeling har 
iverksatt flere tiltak for å legge til rette for riktig og redusert bruk av tvangsmidler. Blant annet har 
avdelingens oppmerksomhet på systematisk opplæring i bruk av anerkjent metodikk i møte med 
aggresjon- og voldsproblematikk, gitt økt grad av faglig bevissthet i tilnærmingen til situasjoner som kan 
utløse tvangsmiddelbruk.  
 
Revisjonen viser samtidig at anbefalingene i rapporten Redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk 
helsevern i Helse Sør-Øst ikke fullt ut er implementert. Arbeidet med å redusere bruk av tvangsmidler 
bør forsterkes. Konklusjonen begrunnes med følgende forhold: 
 

 Oppfølging og rapportering i bruk av tvangsmidler er godt forankret gjennom styringslinjen  

 Manglende involvering av pasientene i forebygging av utagerende og voldelig atferd 

 Manglende aktiv bruk av behandlingsplan gjennom behandlingsforløpet 

 Behov for en mer ensartet registreringspraksis 
 
Figuren under viser utviklingen i antallet pasienter med vedtak om bruk av tvangsmidler fra 1. tertial 
2017 til 2. tertial 2020. Utviklingen i antallet pasienter med vedtak om kortidsvirkende legemiddel er 
relativt stabil i perioden. Antall pasienter med vedtak om mekaniske tvangsmidler varierer i perioden, 
mens antall pasienter med vedtak om kortvarig fastholding er doblet i perioden. Det er ikke rapportert 
vedtak om bruk av kortvarig anbringelse bak låst dør i denne perioden. 
 

 
Figur 2: Utvikling i antall pasienter med vedtak om bruk av ulike tvangsmidler i perioden 1. tertial 2017 til 2. tertial 2020 for 

VV. Kilde: Helsedirektoratet. 
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3. Utførte revisjoner – virksomhetsstyring 
Området dekker risikostyring, gevinstrealisering samt prosesser og systemer for å sikre god styring og 
kontroll. Det er planlagt med tre revisjonstemaer på området i 2021. 
 

3.1 Risikostyring og kvalitet 
Flere undersøkelser og analyser, blant annet fra kvalitetsregistre og Helseatlas, har vist at det er 
betydelig variasjon i kvalitet og tilbud i pasientbehandlingen. Helse- og omsorgstjenesten har ut i fra 
dette hatt stor oppmerksomhet på å redusere uønsket variasjon både knyttet til kvalitet og tilbud.  
 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring pålegger virksomhetene å etablere et styringssystem hvor 
aktiviteter og prosesser løpende planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres for å nå mål og krav. 
Som en del av dette arbeidet er vurdering, håndtering og oppfølging av risiko et sentralt hjelpemiddel.  
 
Målet med revisjonen har vært å kartlegge og vurdere hvorvidt risikostyring benyttes i arbeidet med å 
sikre god kvalitet innenfor enkelte utvalgte pasientforløp. Dette innebærer å undersøke hvorvidt det er 
etablert hensiktsmessige prosesser i arbeidet med å kartlegge generiske og særskilte risikoer knyttet til 
et pasientforløp, hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt og hvilken styringsinformasjon som 
brukes til oppfølging og korrigering, samt rapportering. 
 

Helseforetak 
Status Styrebehandling av 

revisjon 

Oslo universitetssykehus HF Gjennomført Ikke fastsatt 

 
Revisjonen har sett nærmere på fagområdet gastrokirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, herunder 
diagnosegruppene tykk- og endetarmskreft i klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og 
transplantasjon. 
 
Revisjonen konkluderte med at økt struktur i styringen vil bidra til et mer proaktivt, helhetlig og 
målrettet arbeid med kvalitetsforbedring. Avdelingen har etablert standardiserte forløp, og har gjennom 
dette opparbeidet en god prosessforståelse. Dette gir et godt grunnlag for å kunne identifisere og 
vurdere risikoer. Det er imidlertid ikke utviklet et tydelig målhierarki fra klinikk til avdeling, som grunnlag 
for avdelingens styring. Manglende systematikk i planarbeidet gjør det vanskelig å gjennomføre god 
risikostyring. Videre er det lite målrettet oppfølging og rapportering. Revisjonen anbefaler at 
helseforetaket tydeliggjør og legger bedre til rette for hvordan retningslinjer og verktøy for risiko- og 
virksomhetsstyring utarbeidet på nivå 1, skal praktiseres på de ulike nivåene i virksomheten.  
 

4. Utførte revisjoner – IKT og personvern  
Området dekker overordnet styring av IKT, prosesser ved anskaffelse og drift av informasjonssystemer, 
informasjonssikkerhet og personvern. Det er planlagt med tre revisjonstemaer på området i 2021.  
 

 
4.1 Følgerevisjon av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 

Formålet med en følgerevisjon er å vurdere kvaliteten i program STIMs styring og kontroll innen 
vesentlige områder. Monitoreringen i følgerevisjonen skal bidra til å gi styret i Helse Sør-Øst RHF en 
uavhengig og løpende vurdering av tilstanden i programmet. 
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Konsernrevisjonen rapporterer tertialsvis resultatene fra følgerevisjonen av program STIM. Det er hittil i 
år avgitt to rapporter. 
 

Helseforetak Status Styrebehandling av revisjon 

Sykehuspartner HF – rapport per 3. mars Gjennomført 
11. mars 2021 (Helse Sør-Øst RHF) 
17. mars 2021 (Sykehuspartner HF) 

Sykehuspartner HF – rapport per 28. mai Gjennomført 2. juni 2021 (Sykehuspartner HF) 

 
 

Rapport per 3. mars (for 3. tertial 2020) 
Rapporten per 3. mars 2021 er i to deler. Første del redegjør samlet for revisjonsaktivitetene og status 
for følgerevisjonen. Andre del omfatter en revisjon av kvalitetssikring i rapporteringsprosessen. 
 
I første del er den nye tilnærmingen for følgerevisjonen som ble operasjonalisert i 3. tertial 2020 omtalt. 
Dette har resultert i fem prioriterte prosjekter der konsernrevisjonen over tid vil foreta prosjekt-
revisjoner: 
 
• Modernisering av nett 
• Innføring av kryptert stamnett 
• Felles plattform 
• Fremtidig driftsmodell 
• Windows 10 
 
I tillegg ble et opplegg for monitorering av STIMs prosjektportefølje utarbeidet. 
 
Andre del av tertialrapporten omfatter en revisjon av kvalitetssikringen i rapporteringsprosessen. 
Revisjonens målsetting var å kartlegge og vurdere kvalitetssikringen av rapporteringen fra prosjektene 
sett opp mot styringsgruppens behov for informasjon, samt prosessene for å kvalitetssikre programmets 
samlede rapportering til øvrige interessenter (programstyret og styrene i Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst RHF). Revisjonen har undersøkt hvordan prosjektlederne og programkontoret har etablert 
kontrollmekanismer som gir rimelig sikkerhet for enhetlig rapportering i programmet. 
 
Revisjonen konkluderte med at program STIM har bygget opp et system for kvalitetssikring av 
informasjon i rapporteringsprosessen. Informasjon kvalitetssikres i flere ledd og i ulike sammenhenger 
som en integrert del av prosjekt- og programstyringen. Samlet sett er systemet utformet slik at det gir 
rimelig sikkerhet for at informasjonen blir tilstrekkelig kvalitetssikret som grunnlag for styring og 
oppfølging av STIM. 
 
Rapporteringen i STIM er bygget opp for å ivareta krav som fremkommer i oppdragsdokumenter, i 
regionale rammeverk og i andre sammenhenger, samt gi informasjon til styret som grunnlag å føre tilsyn 
med foretakets virksomhet og drift. Rapporteringen er i tråd med de krav som er satt til programmet. 
Den fremstår etter konsernrevisjonens vurdering som grundig og utgjør et godt grunnlag for styring og 
oppfølging av STIM. Like fullt er det et behov for å utvikle rapporteringen slik at den kan gi større 
nytteverdi for interessentene.  
 

Rapport per 28. mai (for 1. tertial 2021) 
Rapporten per 28. mai 2021 er i to deler. Første del redegjør samlet for revisjonsaktivitetene og gir 
konsernrevisjonens overordnede vurderinger av programmet basert på løpende monitorering. Andre del 
omfatter en revisjon av implementeringen av Windows 10 i foretaksgruppen. 
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Konsernrevisjonen har merket seg noen positive endringer i programmets overordnede styring. Det er 
etablert et avhengighetsregister på programnivå. Håndtering av avhengigheter er kritisk for å sikre en 
god styring av programmets aktiviteter både internt og mot eksterne parter. Videre har program STIM 
etablert separate styringsgrupper for prosjektene innenfor moderniseringssområdet. Dette kan bidra til 
tydeligere prosjekteierstyring og tettere oppfølging av prosjektene.  
 
Konsernrevisjonen har i liten grad observert rapportering på og vurderinger av programmets 
måloppnåelse av effektmål, og vurderinger av programrisiko sett opp mot programmets effektmål. Det 
er vesentlig at programmet har oppmerksomhet på risiko, effekter og gevinster i programmet, og at 
dette synliggjøres på en transparent måte. 
 
Den andre delen av tertialrapporten omhandler implementeringen av Windows 10 i foretaksgruppen. 
Revisjonens målsetning var å kartlegge og vurdere tilstanden i Windows 10-prosjektenes leveranser. 
Videre var det en målsetning å kartlegge og vurdere hvordan Windows 10-prosjektene følges opp som 
et prosjekt i linjen i Sykehuspartner HF og at aktivitetene gir adekvat fremdrift og måloppnåelse. 
 
Konsernrevisjonen vurderte at Windows 10 fase 1 har fått god kontroll på omfanget, fremdriften og 
kostnadene i prosjektet, ved tidspunkt for revisjonen. Prosjektet har gjennomført en snuoperasjon, og 
konsernrevisjonen har identifisert flere positive læringspunkter fra måten prosjektet nå styres og er 
organisert på. Konsernrevisjonen ser at det gjenstår krevende aktiviteter, blant annet oppgraderinger 
ved Oslo universitetssykehus HF. Prosjektet vurderer selv at det har kontroll med fremdriften, og mener 
målene om totalt antall oppgraderte klienter vil nås. 
 
Etter konsernrevisjonens vurdering er det størst risiko knyttet til Windows 10 fase 2-prosjektet, som må 
håndtere de antatt mest komplekse applikasjonene. Det presiseres at applikasjonene i fase 2 er mer 
komplekse enn de i fase 1, men at de aller mest komplekse (MTU) ligger presumptivt i fase 3 som ennå 
ikke er analysert og planlagt på revisjonstidspunktet. Fase 2 har også avhengigheter til standardiserings- 
og saneringsinitiativet. Etter konsernrevisjonens vurderinger er det identifisert forbedringsområder som 
ville styrket planleggingen og beslutningsunderlagene ved styrebehandling i Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst RHF. Det er viktig å presisere at rammene for planleggingen av Windows 10 fase 2 har vært at 
prosjektets planlegging fortsetter etter styrebehandling av finansieringssøknaden, og at det ved 
tidspunkt for revisjonen derfor pågikk videre detaljplanlegging i prosjektet. 
 
Konsernrevisjonen vurderer at det for begge prosjektene er viktig å vurdere forbedringer knyttet til 
kommunikasjonen og samhandlingen med helseforetakene, prosjekt og linjeorganisasjonen i 
Sykehuspartner HF, for å bidra til en forutsigbar og effektiv prosjektgjennomføring fremover. 
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5. Status for planlagte revisjoner i 2021 
Revisjonsplanen for 2021 inneholder revisjoner innenfor ulike temaer. Tabellen under viser status for 
gjennomføringen av revisjoner fordelt på avsluttede, pågående og planlagte revisjoner.   
 

 

Rapport Revisjon Helseforetak 
Rapport sendt til  
helseforetak 

1-2021 Følgerevisjon STIM - Tertial 3-2020: 
rapporteringsprosess 

Sykehuspartner HF 4. mars 2021 

2-2021 Legemiddelhåndtering og legemiddelfeil  Sykehuset Telemark 
HF 

Revisjonen pågår 

3-2021 Risikostyring og kvalitet  Oslo universitets-
sykehus HF 

1. juli 2021 

4-2021 Følgerevisjon STIM - 1. tertial   Sykehuspartner HF 28. mai 2020 

5-2021 IKT-anskaffelser og leverandørstyring  Helse Sør-Øst RHF, 
Sykehuspartner HF 

Revisjonen pågår 

6-2021 Kompetansestyring  Sykehuset i Vestfold 
HF, Akershus sykehus 

HF 
Revisjonen pågår 

7-2021 Følgerevisjon STIM – 2. tertial  Sykehuspartner HF Revisjonen pågår 

 Radiologiske og patologiske undersøkelser  - 
ventetid og svartid 

Oslo universitets-
sykehus HF  

Ikke påbegynt 

 
Gevinstrealisering ved medikamentell 
kreftbehandling 

Helse Sør-Øst RHF, 
Akershus 

universitetssykehus 
HF og et helseforetak 

Ikke påbegynt 

 Uønsket variasjon Ikke fastsatt Ikke påbegynt 

 
Styring og oppfølging av IKT-leveranser i 
tilknytning til byggeprosjekter 

Helse Sør-Øst RHF, 
Sykehuspartner HF, 

Vestre Viken HF 
Ikke påbegynt 

 
Tabell 1: Status for revisjoner i revisjonsplan for 2021 

 
 

6. Internrevisjonstjenester til andre virksomheter 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst leverer etter avtale internrevisjonstjenester til Pasientreiser HF og til 
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet. 
 


