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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Administrerende direktør anbefaler de vurderingene og tiltakene som er foreslått i «Plan for 
styrkning av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (Områdefunksjon)».  

Sammendrag 
Kompetansenettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri (Sifer) utarbeidet i 2018 en 
rapport med anbefalinger for styrking av spesialisthelsetjenester for innsatte i fengsel med 
psykiske lidelser og skadelig rusbruk. Helsedirektoratet sendte rapporten til Helse- og 
omsorgsdepartementet i 2018, med deres vurdering og anbefalinger. I oppdragsdokument 
2020 fikk de fire regionale helseforetakene likelydende oppdrag:  
 
«Helse X RHF skal, i samarbeid med dei andre regionale helseføretaka og 
Kriminalomsorgsdirektoratet, utarbeide ein konkret plan for å etablere ein områdefunksjon for 
spesialisthelsetenesta innan psykisk helsevern og TSB for innsette, jf. rapport Områdefunksjoner 
for spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, SIFER 
12. januar 2018 og tilrådingane frå Helsedirektoratet i brev av 19. mars 2018.»  
På bakgrunn av oppdraget har de fire regionale helseforetakene utarbeidet felles «Plan for 
styrking av helsetenester i fengsel innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling (områdefunksjon)».  
 

Dei fire regionale helseforetakene har på bakgrunn av oppdragsdokumentet for 2020 
utarbeidet en felles «Plan for styrking av helsetenester i fengsel innan psykisk helsevern og 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling (områdefunksjon)». Planen er behandlet i styret i Helse 
Vest RHF 16.06.21, og Helse Vest RHF har bedt om at saken også blir lagt fram for styret i de 
enkelte helseforetakene.  Planen inneholder prinsipp for styrking av helsetjenestene i fengsel. 
 
Tiltak som er satt inn i Helse Stavanger HF på bakgrunn av «Plan for styrkning av 
helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (Områdefunksjon)» 
 
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) får tildelt midler til en psykologstilling for 
å kunne følge opp områdeansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). 
En slik styrking vil være en start på å kunne øke tilstedeværelsen i fengslene, og dekke opp for 
behov som innsatte i fengsler har for tilbud fra TSB.  
Det er to fengsler i Helse Stavanger sitt opptaksområde; Åna Fengsel med kapasitet til 164 
innsatte, og Stavanger fengsel med kapasitet på 68 plasser.  Kriminalomsorgen og de to 
fengslene er tydelige på at vi prioriterer unge innsatte i alderen 18–25 år. Tilbakemeldingen 
er at de ser for seg at en slik prioritering vil øke antall deltakere i Rusmestringsenheten.   
 
Organisering av områdeansvaret.  
TSB/ARA har kommet fram til at Helse Stavanger får mest effekt av en tilførsel av ny stilling 
ved å legge denne til Veksthuset Rogaland, som ligger geografisk nærmere Åna.  
Planlegging og iverksetting av områdeansvaret forutsetter nært samarbeid mellom 
Kriminalomsorgen v/Åna og Stavanger fengsel, Ruspoliklinikk ung Stavanger 
(Rupo) og Veksthuset Rogaland.  Vi etablerer en arbeidsgruppe med representanter fra 
nevnte for å konkretisere tilbud, omfang, rammer og oppstart. 
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Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) har per i dag totalt fem medarbeidere fordelt på 50 
% psykologspesialist, 200 % psykolog og 70 % overlege. Disse jobber i et felles fagmiljø og 
dekker fengselspoliklinikk, arbeid med sedelighetsdømte; BASIS samt lavterskeltilbudet «Det 
finnes hjelp». Kostnader til BASIS og «Det finnes» hjelp er subsidiert med øremerkede midler 
via statsbudsjett, og behandlingstilbud gis da til innsatte uten nødvendigvis pasientrettigheter 
i psykisk helsevern. Uten de øremerkede midlene har KPHV kun prioritert budsjett for 100 % 
psykolog til poliklinisk arbeid som skal dekke både Stavanger og Åna fengsel, og denne 
tjenesten er vurdert underdimensjonert. Den regionale planen for opptrapping av tjenestene i 
fengsel er på denne bakgrunn velkommen.  
 
KPHV, ved avdeling fengselspoliklinikk, har gjennom planen fått tildelt midler til en 
behandlerstilling fra Helse Vest for å ivareta områdefunksjonen. Klinikken planlegger å styrke 
dagens tilstedeværelse i fengslene i fengselspoliklinikk, og en100 % psykologstilling er utlyst 
og tilsettingsprosessen er i sluttfasen. Stillingen er lagt til fengselspoliklinikken under 
Avdeling for sikkerhetspsykiatri.  
Økt tilstedeværelse av klinikere i fengslene gir forhåpentligvis bedre pasientbehandling og 
synergieffekter overfor samarbeidspartnere og samarbeid mellom klinikere i KPHBURA og 
KPHV. 
 
Oppfordringen i Helse Vest sin vurdering i planen, om bedre samkjøring av tjenestene, er et 
arbeid som foreløpig ikke er påbegynt, men vil tas opp i klinikkovergripende møte.  

Konklusjon  
Anbefalt forslag til løsning er med på å bygge opp under Helse Stavanger HF sin mulighet til 
mere nærvær i fengslene, og styrker muligheten til å gi flere unge et tidlig tilbud for sin 
psykiske helse eller rusutfordring. Dette vil også kunne bidra til økt kunnskap om psykisk 
helse og rus lidelser blant ansatte i fengslene i opptaksområde, noe som er en av målsettingen 
i den regionale planen.  
 
 
Vedlegg: 

1. Plan for styrking av helsetjenester i fengsel PHV og TSB   
2. Styresak Helse Vest - Sak 05521: Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern-

TSB 
 


