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Høring – Forskrift om tilskudd til tiltak mot vold og overgrep
Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter de foreslåtte endringene i forskriften. Vi har fått innspill
fra Landsgruppen av helsesykepleiere og har følgende merknader:
§ 2 Målgruppe
Det er positivt at tilskuddsordningen også inkluderer utøver eller de som står i fare for å utøve
vold i nære relasjoner. Dette vil kunne fremme tiltak også mot denne gruppen, noe som er viktig
for å forebygge og avverge vold, samt for bearbeidelse av traumeopplevelser ifm. vold.
Vi vil foreslå at overskriften endres til Målgruppe for tiltakene. Slik det står nå kan målgruppe
tolkes som målgruppen som kan søke om tilskudd – dette omtales først i paragraf 4.
§ 3 Kriterier for måloppnåelse
Kravene fremstår som både rimelige, håndterlige og er såpass åpne at de gir rom for vurdering
og definering av tiltak i tråd med erfarte behov.
§ 4 Hvem kan søke
Det fremstår noe uklart hvilke typer organisasjoner som kan søke. Er det eksempelvis tenkt at
fagorganisasjoner/fagforbund skal kunne søke? For flere av våre faggrupper vil det kunne være
aktuelt å søke om tilskuddsmidler, eksempelvis faggruppene for helsesykepleiere, jordmødre,
barnesykepleiere, innen psykisk helse og rus, samt migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.
Et eksempel på utviklingsprosjekt som kunne vært aktuelt for denne type tilskudd er
veiledningsmateriellet I trygge hender1, utviklet av Landsgruppen av helsesykepleiere. Det skal
benyttes på helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold mot de aller yngste barna.
§ 5 Hva det kan søkes til og utmåling av tilskuddet
Det er svært positivt at det foreslås flerårige tilskudd. I en rapport Sintef har utarbeidet for NSF
om helsestasjon- og skolehelsetjenesten2 pekes det på at «……mange helsesykepleierstillinger
(er) finansiert av prosjektmidler. Det kan potensielt være positivt for å få dekket behov
kommunen ikke har faste stillinger til, men gir samtidig negative konsekvenser for kontinuitet og
kompetansebygging i tjenestene.»
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https://www.nsf.no/fg/helsesykepleiere/fg/helsesykepleiere/i-trygge-hender
https://www.sintef.no/globalassets/sintef-digital/helse/2020_01346_rapport-part-1---signert.pdf
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Det sies at «Midlene utbetales for ett år av gangen, med forbehold om Stortingets
budsjettvedtak». Dette kan fremstå noe uklart; at søker kan få tilskudd et år og så ikke få
tilskudd året etter dersom Stortinget gjør et annet vedtak. En tydeliggjøring av hva dette kan
innebære ville vært ønskelig.
§ 9 Rapportering
Kravene fremstår klare, håndterbare og nødvendige.
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