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Årlig melding 2019 fra Helse Sør-Øst RHF - tilleggsrapportering
Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 5. mai 2020, der det
etterspørres supplerende rapportering i forhold til et punkt i oppdragsdokumentet for
2019:


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 SørØst 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 opplyst om når tilbudet ventes å være endelig etablert og
implementert i regionen.
Etablering av samarbeid.
I oppdragsdokumentet er dette punktet gitt likelydende til alle regionale helseforetak.
Det er etablert et tverretatlig og tverrfaglig samarbeid mellom
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), kriminalomsorgens regioner, Helsedirektoratet, de
regionale helseforetakene og berørte helseforetak samt brukerorganisasjoner. Det er
også etablert en nasjonal styringsgruppe, regionale prosjektgrupper og en faglig
ressursgruppe i regi av Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhetspsykiatri
(SIFER).
Det samarbeides om faglige, organisatoriske og økonomiske spørsmål for å sikre en
enhetlig implementering av behandlingstilbudet nasjonalt og regionalt.
Helsedirektoratet er tildelt tilskudd til formålet over kap. 734 post 21 for 2019.
Tilskuddet skal fordeles til de regionale helseforetakene. Det er utarbeidet en
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken,
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres
spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private
leverandører og avtalespesialister.

fordelingsnøkkel ut fra pasientgrunnlag og innsatte innen målgruppen. KDI bidrar med
tallgrunnlag som ligger til grunn for fordelingen.
Helse Sør-Øst RHF har hatt et koordinerende ansvar i arbeidet med fordelingsnøkkel og
tildeling av midler. Oslo universitetssykehus HF er tildelt ansvar for den nasjonale
innføringen av behandlingsmodellen, noe som inkluderer veiledning, undervisning og
opplæring av ansatte i behandlingstilbudene etter som de etableres i de ulike
helseregionene. Nasjonal prosjektleder ble tilsatt i 2019 og er i funksjon. Oslo
universitetssykehus HF leder også den nasjonale styringsgruppen som er etablert for
arbeidet.
Aktuelt om arbeidet og tilbudet i Helse Sør-Øst.
I Helse Sør-Øst er lokalisering av behandlingstilbud bestemt i samarbeid med
Kriminalomsorgens regioner. Disse samsvarer ikke med helseregionene. Helse Sør-Øst
RHF samarbeider med Kriminalomsorgen region øst, region sør og region sør-vest.
Arbeidet er et utviklingsarbeid der bl. a. kriminalomsorgens planer for bygging og
omstilling av fengsler hensyntas. Eksempelvis planlegges det en betydelig omstilling og
etablering av høysikkerhetsplasser og utvidelse av fengsler i Agder.










Screening av innsatte dømt for seksuallovbrudd er i gang i alle
kriminalomsorgens regioner. Dette gjøres for å finne hvem som er i målgruppen
og som skal tilbys behandling. I tillegg utarbeides kriterier for eventuelle andre
innsatte i høyrisikogruppen som ikke fanges opp av screeningen. Det pågår et
faglig utredningsarbeid og oversettelse av internasjonale anerkjente verktøy.
Kvinner inkluderes automatisk, uavhengig av screeningsresultat.
Kriminalomsorgen vil sørge for at pasienter i målgruppen som eventuelt befinner
seg i andre enn de utvalgte fengslene vil få et tilbud i regi av Oslo
universitetssykehus HF, som leder det regionale arbeidet.
Hovedsetet i Helse Sør-Øst vil være ved Oslo universitetssykehus HF.
Behandlingsstillinger er utlyst og 6 psykologstillinger og regional leder er tilsatt.
Sentral samarbeidspart i behandlingstilbudet er Kriminalomsorgens regioner sør
og øst. Det pågår nå nødvendig forarbeid med screening og tilrettelegging i
egnede lokaler. Pasienter i målgruppen skal informeres og tilbys behandling.
Behandlingstilbud med pasienter i aktiv behandling vil være i gang i løpet av
høsten 2020.
For å få en robust geografisk fordeling planlegges det etablering av to andre
behandlingstilbud i tillegg til tilbudet som gis i regi av Oslo universitetssykehus
HF. De andre to behandlingstilbudene vil være i regi av Sykehuset Østfold HF for
Halden fengsel, og Sørlandet sykehus HF for fengslene i Agder.
Sykehuset Østfold HF er i gang med rekrutteringsprosessen. To psykologstillinger
er lyst ut og vil være på plass ca. 1. september 2020. Sentral samarbeidspart er
Kriminalomsorgen region øst. Tilbudet etableres i Halden i regi av Halden DPS.
Pasienter vil tilbys behandling så snart det terapeutiske forarbeidet med
opplæring er gjennomført senhøsten 2020.
Sørlandet Sykehus HF arbeider med egne planer og må tilpasse utviklingen og
framdriften til den pågående omstillingen i fengslene. Sentral samarbeidspart er
Kriminalomsorgen region sør-vest. Sørlandet sykehus HF er i 2020 tildelt midler
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slik at planlegging og rekruttering kan starte. Det beregnes at et eget
behandlingstilbud vil være på plass i løpet av 2021.
Undervisning om behandlingsmodellen og opplæring i metodikk er i gang. Alle
behandlere fra samtlige regioner inkluderes og den første undervisningsuken ble
gjennomført i februar 2020. Etter som flere tilsettinger kommer på plass
inkluderes de ansatte. Det planlegges et undervisningstilbud i flere bolker og
moduler. Veiledning er inkludert.

Situasjonen med Covid-19-epidemien kan medføre en viss forsinkelse av etableringen av
behandlingstilbud.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Tore Robertsen
eierdirektør

Jostein F. Jensen
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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