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Sak 76/18  Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
 

Akershus universitetssykehus er i brev fra Helse Sør-Øst RHF anmodet om å styrebehandle 
innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2019. Frist for innspill er 1. november 2018.  

På bakgrunn av gjennomgang og vurdering av ulike temaer, foreslås det at Akershus 
universitetssykehus fremmer innspill om to revisjonsområder til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2019:  
 

- Forebygging av underernæring 
- Bruk av tvang i psykisk helsevern 

 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret slutter seg til de foreslåtte revisjonsområdene og ber administrerende direktør 
oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF.  
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Bakgrunn 
Helse Sør-Øst RHF har per 26. april 2018 revidert «Instruks for styrets revisjonsutvalg». Det 
er inntatt bestemmelser om at revisjonsutvalget hvert år skal sende brev til helseforetakene 
og anmode om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år. 

Sykehuset mottok brev om dette datert 15. juni 2018. Frist for oversendelse av innspill er 1. 
november. Det er gjennomført en intern prosess med å utforme forslag hvor det er lagt vekt 
på i hvilken grad aktuelle revisjonsområder kan: 
 

- knyttes opp mot mål og prioriteringer for sykehuset 
- antas å representere utfordringsområder som er felles for sykehusene i regionen  
- forventes forbedret på bakgrunn av kunnskap som bringes opp gjennom revisjon  

På bakgrunn av gjennomgang og vurdering av ulike temaer, foreslås det at Akershus 
universitetssykehus fremmer innspill om to revisjonsområder til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2019:  
 

- Forebygging av underernæring 
- Bruk av tvang i psykisk helsevern 

 
 
Begrunnelse for forslagene   
Forebygging av underernæring 
Det har i mange år eksistert gode og velbegrunnede nasjonale styringsdokumenter for 
ernæringspraksis i helsetjenesten. Helseforetakene er gitt tydelige føringer for 
ernæringsarbeidet i oppdragsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementer gjennom 
flere år (2010 – 2013). Majoriteten av helseforetakene i Helse Sør-Øst har vedtatte 
ernæringsstrategier. Til tross for dette har pasientenes ernæringstilstand fortsatt for liten 
oppmerksomhet i sykehusene. Helse Sør-Øst er også den eneste helseregionen som ikke 
har regionale kvalitetsindikatorer for ernæring.  
 
Underernæring assosieres med økt sykelighet, lengre sykehusopphold og høyere 
dødelighet. Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk 
utfordring for helsetjenesten. I 2016 ble forebygging og behandling av underernæring 
inkludert i nasjonalt pasientsikkerhetsprogram med tiltakspakker for henholdsvis sykehus, 
hjemmetjeneste og sykehjem. Det er fortsatt et stort potensial for å bedre pasientforløpene 
hos underernærte pasienter og sikre trygge overføringer både internt i foretakene og ved 
utskrivelse til kommune/bydel. For å sikre raskere implementering av tiltakspakken og sørge 
for at ernæringsarbeidet blir en naturlig og integrert del av pasientbehandlingen, er det behov 
for at arbeidet etterspørres og gis større ledelsesmessig forankring.  
 
En revisjon av området i regi av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst vurderes å kunne 
frembringe verdifull kunnskap som kan bidra til å skape forbedringer.  
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern 
Redusert bruk av tvang har vært et overordnet mål i lengre tid, og dette er også inntatt i 
formålsparagrafen ved endringene av psykisk helsevernloven i 2017. Helse Sør-Øst 
gjennomførte i 2017 tiltak for å redusere bruken av tvang i helseforetakene i regionen. 
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern er allerede for 2018 et av revisjonstemaene i 
konsernrevisjonen Helse Sør-Østs revisjonsplan. Revisjoner av området har hatt til formål å 
vurdere hvorvidt foretakene har tilstrekkelige føringer og dokumentasjon ved bruken av 
tvang, og hvorvidt dette gir ledelsen nødvendig oversikt og styringsgrunnlag. Revisjonen er 
overført fra 2017 til 2018 for å vurdere resultatene fra de nye tiltakene og etterlevelse av 
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lovendringene. Så langt har Akershus universitetssykehus ikke vært omfattet av revisjon på 
området. 
 
En prosjektgruppe leverte tidligere i år en rapport «Redusert bruk av tvangsmidler innen 
psykisk helsevern i Helse Sør-Øst» (Martin Veland, 28. februar 2018). Rapporten omfattet 
også gjennomføring av revisjon med tema bruk av tvang og utkast til et revisjonsopplegg 
som vedlegg i den endelige rapporten. På bakgrunn av dette har Akershus 
universitetssykehus lagt til grunn at revisjon innen temaet tvang vil bli initiert fra Helse Sør-
Øst, og har kontinuert et internt arbeid med implementering av regional plan for riktig og 
redusert bruk av tvang i psykisk helsevern.  
 
En revisjon av området i regi av konsernrevisjonen vurderes å kunne bidra positivt og legge 
til rette for forbedringer på området.  
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