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Årlig melding for 2019 fra Helse Midt-Norge RHF – tilleggsrapportering
Vi viser til brev av 05. mai 2020 med anmodning om tilleggsrapportering på årlig melding 2019.
Under følger oversikt over styringskrav det er bedt om tilleggsrapportering på, med tilhørende svar
fra Helse Midt-Norge RHF.
•

RHF skal etablere behandlingstilbud for personer som er dømt for å ha utført seksuelle
overgrep, etter modell av pågående prosjekt utviklet av Helsedirektoratet, Kompetansesenter
for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Fengselspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo
universitetssykehus, Kriminalomsorgen region sør og Helse Sør-Øst RHF. Helsedirektoratet får
tildelt tilskudd til formålet over kap. 734 post 21 for 2019, og skal fordele midler til de fire
regionale helseforetakene.
Departementet ber om å få en nærmere beskrivelse av tilbudet, herunder hvordan tilbudet
er etablert.

Helse Midt-Norge RHF tildelte St. Olavs hospital i brev datert 26. juni 2019 3 millioner NOK for å bidra
til å opprette et landsdekkende behandlingstilbud for personer som er dømt for seksuelle overgrep.
St. Olavs hospital HF har i 2019 jobbet med å etablere behandlingstilbud (BASIS) for personer som er
dømt for å ha utført seksuelle overgrep, etter modell av pågående prosjekt utviklet av
Helsedirektoratet, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Fengselspsykiatrisk
poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Kriminalomsorgen region sør og Helse Sør-Øst RHF. Tilbudet
etableres under avdeling Brøset som en del av den eksisterende fengselshelsetjenesten.
Det er etablert fire stillinger i 50% stilling (200% til sammen) i tillegg til prosjektleder i 50% stilling.
Alle behandlerne har gått igjennom anbefalt faglitteratur og forskning på temaet behandling og
overgrepsproblematikk, gjennomført opplæring i SAPROF, Good Life Model/RNR og
risikoinstrumentet VRS-SO. Det er således klart til å starte behandlingen. Vi er imidlertid bedt om å
vente med oppstart til godkjennelse på opprettelse av regionalt Kvalitets- og forskningsregister
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foreligger fra personvernombudet. Søknad sendes i månedsskiftet mai/juni etter nylig tilsendt mal
fra Helse Sør Øst RHF.
Det er startet pasientrettet arbeid med screening av innsatte som er dømt for seksuallovbrudd i alle
fengsel i regionen for å avklare hvem som er aktuell for videre deltakelse i BASIS. Arbeidet med å gi
informasjon og motivere de innsatte som er aktuelle for behandling i BASIS i Trondheim fengsel har
også startet.
Det jobbes med muligheter for behandlingssamtaler via nettet om fengselet igjen lukker for
behandlere utenifra. For innsatte i regionen som ikke hører til Trondheim fengsel og som er aktuelle
for behandling i BASIS, vil det bli gitt tilbud om polikliniske oppfølging fra poliklinikken ved Brøset.
Samarbeidet med Kriminalomsorgen foregår gjennom månedlige møter i regional prosjektgruppe
samt småmøter og telefonsamtaler innimellom møtene for å avklare praktiske forhold og detaljer.
Det er etablert en «operativ» gruppe med prosjektleder, en BASIS-behandler, BASIS-koordinator i
Trondheim fengsel, to motivatorer (som også er screenere) og fengselshelsetjenesten. Denne
gruppen skal ha en tettere kontakt for å koordinere BASIS-virksomheten i fengselet.
•

Helse Midt-Norge RHF skal gjennomføre en kartlegging av hvordan følgetjenesten for
fødende fungerer i helseregionen.
Helse- og omsorgsdepartementet har behov for supplerende informasjon, og ber om en
oversikt over hvilke helseforetak som har avtale om følgetjeneste med kommuner i
sykehusområdet, etter Helse Sør-Øst RHFs mal (vedlagt).

Helse Midt-Norge RHF har gjennomført en kartlegging av hvordan følgetjenesten for fødende
fungerer i helseregionen. Alle tre helseforetak i vår helseregion har avtaler om følgetjeneste med
kommunene i sitt sykehusområde. Alle tre helseforetak har også avtaler om møtetjenester og
behovsutløst møtetjeneste med enkelte kommuner.
Oversikt over beredskapsordninger i Helse Midt-Norge:
Helseforetak
Helse Nord-Trøndelag HF

Kommuner
Vikna, Nærøy, Leka og
Bindal
Namsskogan og Røyrvik
Lierne

St. Olavs hospital HF

Holtålen og Røros
Tydal
Oppdal
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Ordning
Avtale med kommuner om at
kommunejordmødre har beredskapsvakt
24/7
Avtale med kommuner om at
kommunejordmor har beredskapsvakt
24/7
Avtale med kommunen om behovsutløst
møtetjeneste fra Sykehuset Namsos
Kommunale avtaler med jordmødre
privat. Det er beredskapsvakt og
følgetjeneste
Avtale med kommunen om behovsutløst
møtetjeneste fra St. Olavs hospital
Avtale med kommune om at
kommunejordmødre har beredskapsvakt
og følgetjeneste

Hitra, Frøya, Snillfjord,
Hemne, Agdenes, Rindal
Bjugn, Ørland, Åfjord,
Indre Fosen
Helse Møre og Romsdal HF

Smøla, Aure og Halsa

Surnadal
Sunndal
Rauma

Avtaler med egne ansatte ved St. Olavs
hospital om at jordmødre har beredskap
og følgetjeneste med stasjonering ved
Orkdal sykehus
Avtaler med kommuner om beredskap og
følgetjeneste. Disse avtalene er under
bearbeiding på grunn av
kommunesammenslåinger.
Avtaler med kommune som dekker 40%
av beredskapen. Smøla har ambulanse
plassert på øya og ambulansebåt. Resten
av beredskapen er møtetjenester fra
Kristiansund Sjukehus.
Avtale med kommune om at
kommunejordmødre har beredskapsvakt
og følgetjeneste
Avtale med kommune om at
kommunejordmødre har beredskapsvakt
og følgetjeneste
Avtale med kommunen om behovsutløst
møtetjeneste fra Molde Sjukehus

Beredskapen er bygget på beskrivelser i Et trygt fødetilbud. Behovsutløst følgetjeneste følger også
beskrivelsene der.
Jordmødrene får betalt for beredskap 1:4 og vanlig timebetaling for utrykning. Det gis tillegg for
kveld, natt, helg og høytid.
Flere avtaler må endres på grunn av endringer i kommunestruktur og overflytting til annet
helseforetak. Avtalene for Hitra, Frøya, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Rindal skal endres dels på grunn
av dette, men også fordi det er ønskelig med beredskap plassert særlig på Hitra og Frøya.
Helseforetakene er i gang med arbeidet og har samarbeidet godt for å få mindre variasjon i avtaler
og ordninger.

Med vennlig hilsen

Sven Olav Wold
Seniorrådgiver
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