Invitasjon Fagkonferanse 2014
SAMFUNNSTRYGGHET
Et felles ansvar

Nasjonal konferanse
om fagutvikling for tiltak rundt
personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning
i straffesakskjeden og tjenestetilbudet

Tema
Risiko
Forebygging
Forskning og Fagutvikling
Behandling
Rettssikkerhet
Omsorg og Habilitering
Samhandling mellom nivåer og etater
Hell, 12. - 13. november 2014
Rica Hell Hotell

Påmeldingsfrist: 13.10.14 OBS PÅMELDING KUN PÅ:
https://response.questback.com/stolavshospital/fagkonferansen2014/
Konferansen arrangeres av:
St. Olavs Hospital

Avdeling Brøset

St. Olavs Hospital

Avdeling Brøset

Universitetssykehuset i Trondheim

Universitetssykehuset i Trondheim

PSYKISK HELSEVERN

PSYKISK HELSEVERN

Sentral Fagenhet for tvungen omsorg

Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og
Rettspsykiatri

Kriminalomsorgens
utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgen region nord

Trøndelag statsadvokatembeter

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Onsdag 12. november 2014
08.30-09.30

Registrering og kaffe
09.30-09.45 Åpning med regiondirektør Jorid Midtlyng, Kriminalomsorgen region nord & seksjonssjef Svein Øverland, leder Sentral
fagenhet for tvungen omsorg
09.45-10.30

Revisjon av rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Hva har vært hovedtemaer i revisjonen, og hva blir
nytt i rundskrivet?
seniorrådgiver Ann-Kristin Wassvik, Helsedirektoratet, Avdeling omsorgstjenester

10.45-11.30

Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse – mandat og metode.
kontorsjef Helga Fastrup Ervik & seniorrådgiver Knut Evensen, Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og
umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

11.30-13.00

Lunsj

13.00-13.45

A1

Friomsorgens oppfølgingsansvar i en
konkret prøveløslatelsessak.
førstelektor Birgitte Langset Storvik,
KRUS, friomsorgsleder Johnny Bjørkli,
og miljøarbeider Cecilie J. Opsahl
Akershus friomsorgskontor

A2

Tidlig kartlegging, et bidrag på veien
til et trygt samfunn."
friomsorgsleder Tore Råen,
Friomsorgen i Nord-Trøndelag

A3

Kva når hjelpen ikkje hjelper? Ei
historie frå kvardagen i dei
kommunale tenestene.
einingsleiar Torunn Haugen, Teneste
for utviklingshemma & avdelingsleiar
Monica Rød, Bufellesskap for
utviklingshemma, Os kommune

14.00-14.45

B1

Fra statlig til kommunalt ansvar en evaluering av Grim-Prosjektet
miljøterapeut Ingvil Ro Tønnessen,
Kristiansand kommune &
autismekonsulent Grete Brouwer,
Habiliteringstjenesten for barn og unge,
Kristiansand

B2

Ungdom som begår seksuelle
overgrep
fagrådgiver Marita Sandvik, Sentral
fagenhet for tvungen omsorg

B3

Mellom Alle Stoler: Implementering
av MAS-prosjektet
Politiadvokat II Alf Rune Nielsen, SørTrøndelag politidistrikt

15.00-15.45

19.30

Fra forvaring til frihet - erfaringer med omsorg for forvaringsdømte på prøveløslatelse i private omsorgstiltak
Adm.dir. Anne Kristine Bergem, Helseforetaket Incita
Festmiddag

Ta kontakt med Irene W.Iversen, tlf. 72823650, irene.wirkola.iversen@stolav.no eller Astrid Volden, tlf. 73561617, astrid.volden@kriminalomsorg.no dersom du har
problemer med påmeldingslinken

Torsdag 13. november 2014
09.15-09.45

Innlegg fra stortingsrepresentant Hadia Tajik, leder Stortingets Justiskomiteen

09.45-10.30

Forvaring og særreaksjoner, nytt fra rettspraksis
førstestatsadvokat Berit Sagfossen, Oslo statsadvokatembeter

10.45-11.30

Forslag fra utilregnelighetsutvalget
spesialrådgiver Tor Langbach, Domstoladministrasjonen

11.30-12.30

Lunsj

12.30-13.15

C1

13:30-14:15

Tilregnelighetsutvalgets vurderinger. Overføringsverdi til reglene om tvungen omsorg?

Dialogisk kommunikasjon - hvordan
redusere risiko ved å snakke sammen
på en bedre måte
fagrådgiver Tor Arne Veie, Sentral
Fagenhet tvungen omsorg

C2

Surrogatbetingelsenes betydning for
miljøterapeutisk arbeid. En Casepresentasjon
politijurist Linda Gade Thronæs, Salten
politidistrikt & miljøterapeut Cathrine E.
Nilsen, RIBO

C3

Prøveløslatelse fra forvaring,
refusjonsordningen - ikke bare noen
men mange problemstillinger
forskningssjef Berit Johnsen, KRUS

statsadvokat Thomas Frøberg, Høyere påtale Riksadvokaten
14.30-15.15

Nye utilregnelighets bestemmelser, utfordringer for psykiatrien, kommunene og Kriminalomsorgen
psykiater Randi Rosenqvist, tidligere leder Den Rettsmedisinske Kommisjon
15.15-15.30 Avslutning
regiondirektør Jorid Midtlyng, Kriminalomsorgen region nord & seksjonssjef Svein Øverland, leder Sentral fagenhet for
tvungen omsorg
Ta kontakt med Irene W.Iversen, tlf. 72823650, irene.wirkola.iversen@stolav.no eller Astrid Volden, tlf. 73561617, astrid.volden@kriminalomsorg.no dersom du har
problemer med påmeldingslinken

Sentral Fagenhet for tvungen omsorg
Fagenheten er opprettet for personer med utviklingshemning som er dømt til tvungen omsorg og er en selvstendig faglig
virksomhet med egen ledelse og sengepost for 5 personer. Dens oppgaver er definert av Justisdepartementet. Fagenheten er
organisatorisk knyttet til helseforetaket St. Olavs Hospital HF, i Divisjon Psykisk Helsevern, som en selvstendig seksjon innen
Avdeling Brøset. Fagenheten har ansvar for at dom på tvungen omsorg iverksettes straks den har fått melding at dommen er
rettskraftig. Fagenhetens tre hovedoppgaver er: a) sikring av samfunnet mot nye lovbrudd b) adekvat behandling c) sikre en
god materiell standard. Hvis vilkårene er tilstede kan Fagenheten vedta at tvungen omsorg skal gjennomføres utenfor
Fagenhetens sengepost. Fagenheten har fremdeles ansvar både faglig og økonomisk for gjennomføringen. Opphør av tvungen
omsorg reguleres av §39b i straffeloven. Hvert tredje år må statsadvokaten reise sak for opprettholdelse av tvungen omsorg
hvis vilkårene er tilstede. Til sammen er 20 personer dømt til tvungen omsorg siden 2002 hvorav 11 dommer er opphørt. P.t. 8
personer gjennomfører tvungen omsorg utenfor fagenhetens sengepost. I tillegg har Fagenheten plikt for varetektssurrogat etter
straffeprosessloven §188, 2.ledd, 3.punktum og gjennomfører rettspsykiatriske observasjoner etter straffeprosessloven §167.
Til sammen 21 personer har utholdt varetektssurrogat og/eller underlagt rettspsykiatrisk observasjon i Fagenheten siden 2002.
Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri
Kompetansesenteret deltar i lokale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Innenfor
kompetansesenterets arbeidsområder har de forskningsprosjekt med hensyn på sikkerhets- og fengselspsykiatri som for
eksempel risikovurdering, risikohåndtering, sedelighet og vold
Kriminalomsorgen region nord
Region nord har hovedansvaret for fengsel og friomsorg i Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionen
administrerer i tillegg refusjonsordningen for kommunale utgifter knyttet til utviklingshemmede med sikringsdom,
prøveløslatte fra forvaring og varetektssurrogat. Da ordningen ble etablert i 1993 omfattet den statlige refusjonsordningen bare
kommunale omsorgstiltak for personer med utviklingshemning. Etter innføringen av det nye forvaringssystemet er målgruppen
utvidet til å gjelde enkelte grupper forvaringsdømte med særlige behov. Foruten personer med psykisk utviklingshemning vil
ordningen også kunne omfatte forvaringsdømte personer med større omsorgs- og rehabiliteringsbehov og/eller med
psykiatriske og/eller rusrelaterte problemstillinger.
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
NFU er den største medlemsbaserte uavhengig menneskerettighets- og interesseorganisasjon for og av mennesker med
utviklingshemning, deres familier og andre som er opptatt av utviklingshemmedes rettssikkerhet og levekår. NFU ble
grunnlagt 1967 og har fra starten lagt premissen for debatten om rettssikkerheten og levekårene for personer med
utviklingshemning og deres familier. Forbundet har vært sentral i arbeidet for en rekke milepæler i norsk politikk. NFU
arbeider for et samfunn for alle, et samfunn der alle er inkludert ut fra sine forutsetninger.
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
KRUS er et kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. KRUS skal gi etatsutdanning for fengsels- og verksbetjenter,
tilby etter- og videreutdanning og drive forskning og formidlingsarbeid. Siden forvaring og særreaksjonene ble innført 1.
januar 2002, har KRUS hatt en pågående forskning på forvaring. Det er publisert flere bøker, rapporter og artikler..
Trøndelag statsadvokatembeter
Trøndelag statsadvokatembeter er underlagt riksadvokaten og har ansvaret for den overordnede faglige ledelsen av
straffesaksbehandlingen i Nord og Sør-Trøndelag politidistrikter. Videre avgjør statsadvokatene påtalespørsmålet i alvorlige
straffesaker og aktorerer straffesaker for alle instanser innenfor domstolen. Statsadvokatene deltar aktivt i lovarbeide både i
utvalg og som høringsinstans. Statsadvokatene er aktive pådrivere innenfor rettsutvikling og forbedring av straffesaksfeltet.
Bakgrunn for konferansen
Det er allment akseptert at personer med utviklingshemning er mer utsatt for diskriminerende praksis enn den øvrige
befolkningen på en rekke områder både når det gjelder skole-, helse-, sosiale- og juridiske systemer. Internasjonal forskning
viser at utviklingshemmede er mer utsatt for kriminalitet enn andre. For å ivareta den utviklingshemmedes rettigheter og
interesser er det avgjørende at ulike aktører fra forskjellige systemer samarbeider for å iverksette velegnede tiltak. Tross de
tiltak som iverksettes er det noen som begår alvorlige handlinger og som dømmes til en særreaksjon for at samfunnet skal
beskyttes og for at den som er dømt skal få adekvat behandling. Innenfor samfunnets særreaksjoner er det viktig at de
involverte samarbeidspartnere har en god dialog. Med ulik innfallsvinkel enten fra behandlings-, omsorgs-, undervisningseller straffesiden er individuell oppfølging og/eller tilrettelegging av tilbud et sentralt tema for alle som kommer i kontakt med
våre målpersoner før, under og etter gjennomføringen av særreaksjonene. Et godt faglig og etisk samarbeid om dette tema er
utfordrende, men til gjengjeld svært viktig.
Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Kompetansesenteret, Kriminalomsorgen region nord, KRUS, NFU og Trøndelag
statsadvokatembeter ønsker å bidra til en økning av kompetanse, fagutvikling og etisk bevissthet blant de aktørene som våre
instanser samhandler med. Foruten ansatte i tiltakene ønsker vi at våre samarbeidspartnere innenfor skole-, helse- og
undervisningstjenesten samt politi, statsadvokatene, forsvarsadvokatene, overformynderiene, habiliteringstjenesten for voksne,
brukerorganisasjonene, kommunale instanser og involverte departementer skal delta sammen med oss på konferansen.
Ta kontakt med Irene W.Iversen, tlf. 72823650, irene.wirkola.iversen@stolav.no eller Astrid Volden, tlf. 73561617,
astrid.volden@kriminalomsorg.no dersom du har problemer med påmeldingslinken

