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Årlig melding for 2019 fra Helse Nord RHF – tilleggsrapportering 
 
Viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om tilleggsrapportering på Årlig melding for 
2019 fra Helse Nord RHF innen frist 26. mai. 
 

 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. 
 

BASIS Nord (Behandling Av Seksuallovbruddsproblematikk I Spesialisthelsetjenesten) ble 
opprettet som et prosjekt på oppdrag fra Helse Nord RHF i 2019. BASIS er et 
samarbeidsprosjekt mellom Kriminalomsorgen og Spesialisthelsetjenesten, etter modell 
fra BASIS-Pilot i Helse Sør/Øst RHF (2016-2019). Oppdraget ble gitt til Kompetansesenter 
for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (Sifer Nord), en seksjon i Psykisk helse- og 
rusklinikken ved UNN, HF.  
 
En prosjektgruppe ble opprettet oktober 2019, bestående av representanter fra 
Kriminalomsorgen (regionskontor, fengsel og friomsorg) og Spesialisthelsetjenesten (inkl. 
sikkerhetsenheter i UNN HF og NLSH HF), samt kommunal fengselshelsetjeneste (Tromsø 
kommune) og brukerorganisasjon (Wayback). HN RHF deltar i prosjektgruppen.  
 
Det er ansatt 2 psykologer i fulle stillinger i Sifer Nord dedikert arbeidet med BASIS, 
hvorav den ene er prosjektleder. Begge ble ansatt fra 1. januar 2020, men prosjektleder 
har fungert fra oppstart av prosjektgruppen. Prosjektleder inngår som medlem i den 
nasjonale prosjektstøttegruppen (møtes månedlig) og den nasjonale styringsgruppen 
(møtes kvartalsvis).  
 
Det ble utformet en prosjektbeskrivelse i siste kvartal 2019 og samarbeidsavtaler ble 
formalisert. Første halvår 2020 er avsatt til avklarende og klargjørende tiltak 
(hovedsakelig opplæring av behandlere og annet samarbeidende personell). Utredning og 
behandling er planlagt å starte opp i juni 2020, men vil muligens bli utsatt til august 2020 
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pga. COVID-19. Behandlingssted for BASIS Nord er Tromsø Fengsel og prosjektperioden 
utløper medio 2021. Tilbudet skal per da vært i ordinær drift. 

 
 Helse Nord RHF skal gjennomføre en kartlegging av hvordan følgetjenesten for 

fødende fungerer i helseregionen. 
 

Rapport oversendes innen 1. juli. 
 
Krav i foretaksmøtet 2019 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 15.1.19 under pkt. 3.2.5 Helseforetakenes håndtering av 
bierverv. Departementet ber om supplerende rapportering på når det aktuelle kravet om 
meldeplikt for helsepersonell vil bli ivaretatt i Helse Nord. 
 

Regional veileder for bierverv er utarbeidet. Her fremgår at det er kun helsepersonell som 
har en automatisk plikt til å opplyse om annen helsefaglig virksomhet/aktivitet hos andre 
enn hovedarbeidsgiver. Helsepersonell og alle andre skal ellers informere om bierverv 
som kan føre til interessekonflikt med hovedarbeidsgivers interesser.  
 
Det er utarbeidet felles regionale rapporteringsløsninger for å melde inn bierverv i 
personalportalen hvor både ledere og ansatte får automatiske påminnelser om å 
registrere bierverv to ganger i året. 


