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Innledning
Årlig melding bestar av to hoveddeler som begge er organisert
etter kompetansesenterets kjerneoppgaver forskning, fagutvikling og undervisning. Del I presenterer oppnadde resultater
i 2017, og del II presenterer planene for 2018. De tre oppgavene er nært knyttet til hverandre, og det er i flere tilfeller glidende overganger mellom dem.
Årlig melding presenterer aktivitet pa gruppeniva, for kompetansesenteret som helhet. De som ønsker mer detaljert informasjon om den enkelte medarbeiders aktiviteter og kompetanseomrader, henvises til senterets nettside/SIFER.
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Om Kompetansesenteret (KPS Oslo)
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er
en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst. Kompetansesenteret (KPS Oslo) ble etablert i 2000 etter oppdrag gitt i stortingsmelding ”Åpenhet og helhet” i 1996 og
”Opptrappingsplanen for psykisk helse” i 1997. KPS Oslo er del
av Åvdeling for nasjonale og regionale funksjoner, Klinikk for
psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus.
Regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst skal bygge opp
og formidle kompetanse, bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis, bidra til forskning og etablering av forskernettverk, initiere og drive fagnettverk, samarbeide med universiteter og høyskoler i regionen, og bista Helse Sør-Øst med a
utvikle styringsindikatorer for aktivitet, kvalitet og resultat av
behandling og rehabilitering. I tillegg far kompetansesenteret
styringsdokument fra Helsedirektoratet som sier at vi skal drive
forskning, fagutvikling, utdanning og fagformidling pa tema som


Utredning og behandling av personer med psykisk lidelse
eller -utviklingshemming som har begatt eller kan bega
volds– eller seksuallovbrudd



Voldsrisikoutredning og voldsrisikohandtering



Psykisk helsevern til innsatte i fengsel



Utvikling og kvalitetssikring av fagomradene rettspsykiatri og rettspsykologi



Sikkerhetspsykiatriens, fengselspsykiatriens og rettspsykiatriens helsetjenester og samfunnsoppdrag
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Samarbeid og faglige nettverk
KPS Oslo har et bredt regionalt, nasjonalt og internasjonalt
samarbeid. Regionalt har vi opprettet et sikkerhetspsykiatrisk
fagnettverk, og i samarbeid med Regional sikkerhetsavdeling
arrangeres regionale sikkerhetspsykiatriske kontaktmøter og
spesialistforum. KPS Oslo har løpende prosjektsamarbeid med
flere av de sikkerhetspsykiatriske enhetene og flere fengsler i
regionen, og vi samarbeider bade med Helsedirektoratet og
Kriminalomsorgsdirektoratet.
Nasjonalt er KPS med i kompetansesenternettverket SIFER som
bestar av de fire kompetansesentrene for sikkerhets-, fengselsog rettspsykiatri, ett i hver helseregion. Dette nettverket utgjør
den nasjonale samarbeidsplattformen, og SIFER har etablert en
faglig strategi for perioden 2018 - 2023, se www.sifer.no.
Bemanning
KPS Oslo har en tverrfaglig kompetanseprofil med leger, psykologer, sykepleiere, jurist og kriminolog, samt to stipendiater,
forskningsstøtte og administrativ støtte. KPS Oslo har siden
oppstarten rekruttert fremstaende fagfolk innenfor vare kjerneomrader, vi har bidratt med forskning pa internasjonalt niva, fagutvikling og innovasjon som har kommet helsetjenesten
og brukere til gode, og undervisning som har gitt økt kunnskap om sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. I løpet av de siste tre arene er det gjennomført en virksomhetstilpasning og senteret har na 15 fast ansatte arsverk fordelt
pa 17 medarbeidere hvorav atte med doktorgrad innenfor vare
kjerneomrader. I tillegg kommer eksterne konsulenter og veiledere pa prosjektfinansiering.
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Organisasjonskart
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DEL I:
RESULTATER 2017
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Forskning 2017

Kompetansesenterets forskningsaktivitet søker a underbygge
det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for tjenestetilbudene i fengsels-, sikkerhets- og rettspsykiatri. Forskningsaktiviteten tar utgangspunkt i praksisfeltenes kunnskapsbehov og
har et anvendt formal. Det er et mal at forskningsaktiviteten
omfatter bade mindre prosjekter med kortere tidshorisont,
og større, nasjonale prosjekter.
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Kompetansesenterets forskningsaktivitet i 2017 dekket fem
enkeltstaende PhD-prosjekter:
”Use of restraint in acute psychiatric inpatient units for
adolescents in Norway”
PhD-student: Åstrid Furre
Prosjektleder: Ketil Hanssen-Bauer, Åhus
Prosjektperiode: 2011—2017
”Legally insane or not—Systematic recording and assessment of psychotic symptoms in forensic psychiatric reports”
PhD-student: Pia Jorde Løvgren
Prosjektleder: Kjersti Narud
Prosjektperiode: 2017—2020
”Gjennomføring av dom på overføring til tvungent
psykisk helsevern”
PhD-student: Øyvind Holst
Prosjektleder: Christine Friestad
Prosjektperiode: 2013—2018
”Risk for revictimization of intimate partner violence by
multiple partners: A case control study”
PhD-student: Elisabeth Christie Ørke
Prosjektleder: Solveig K. B. Vatnar
Prosjektperiode: 2017—2020
A biopsychosocial approach to violence risk assessment in
acute psychiatry”
PhD-student: Bjørn Magne Sundsbø Eriksen
Prosjektleder: John Olav Roaldset
Prosjektperiode: 2014—2018
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Utover disse definerte PhD-prosjektene, har kompetansesenteret flere pagaende forskningsprosjekter som til sammen dekker
alle de tre omradene fengsels-, sikkerhets- og rettspsykiatri.
Medarbeidere ved kompetansesenteret er ogsa aktive bidragsytere i flere forskningsprosjekter ved andre institusjoner, bade
innenfor SIFER-nettverket og i samarbeid med flere universitet/høgskoler.
Forskningsaktivitet omfatter ogsa andre former for arbeid enn
det som kommer til uttrykk i egne vitenskapelige produksjoner.
Eksempler pa dette, er oppgaver som redaksjonsmedlem i vitenskapelige tidsskrift, arbeid i vitenskapelige komiteer for
konferanser, fagfellevurdering av andres artikler, etc. Medarbeidere pa kompetansesenteret er aktive bidragsytere i alle disse forskningsrelaterte oppgavene. Flere medarbeidere er ogsa
tilknyttet faglige nettverk/forskningsgrupper utenfor senteret,
og sørger pa den maten for en kontinuerlig oppdatering pa
kunnskapsutviklingen pa tilgrensende fagomrader/temaer.
Kompetansesenterets medarbeidere har en jevn vitenskapelig
produksjon, med de naturlige svingninger som følger av prosjektgjennomføringens ulike faser. I 2017 ble det publisert syv
internasjonale vitenskapelige artikler, samt flere andre publikasjoner. Bakerst i denne arlige meldingen finnes en oversikt over
publikasjonene fra 2017 (vedlegg).
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Akademisk forankring
Kompetansesenteret har siden oppstarten arbeidet for a styrke
de tre fagomradenes tilknytning til akademia, blant annet ved a
tilrettelegge for at ansatte har kombinerte stillinger pa universiteter og høgskoler. Ved utgangen av 2017 har fire av senterets
medarbeidere slike kombinerte stillinger i det norske høgskolesystemet, mens to utenlandske forskere er tilknyttet senteret i
bistillinger.
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Fagutvikling 2017
Fagutviklingsbegrepet er forbeholdt aktiviteter knyttet til a omsette og/eller implementere eksisterende kunnskap i praksis.
De følgende prosjektene har dette som malsetting og befinner
seg dermed i kjernen av kompetansesenterets fagutviklingsaktivitet (alle prosjekter gjennomføres i samarbeid med andre
aktører):
Utprøving av SARA-V3—
Fagutviklingsprosjekt Politidirektoratet, Politiet i Vestfold.
Samarbeid med KPS Bergen.
Deltager i arbeidsgruppen: Solveig K. B. Vatnar
Prosjektperiode: 2017—2018
BASIS (Behandling av seksuallovbruddsdømte i Sør-Øst)
Samarbeid mellom helsetjeneste og kriminalomsorg, Helsedirektoratet er prosjekteier.
Prosjektleder: Ingeborg J. Sandbukt
Prosjektperiode: 2016—2019
Bruk av ERM (Early Recognition Method) i klinisk praksis
ved Vestre Viken og Ahus
Prosjektleder: Gunnar Eidhammer
Prosjektperiode: 2016—2019
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Undervisning 2017
Undervisningsaktiviteten i 2017 viser tilsvarende bredde som
tidligere ar, og varierer fra enkeltforelesninger, til dagskurs og
studiepoenggivende utdanning. Kompetansesenterets medarbeidere er engasjert som veiledere og sensorer ved flere studietilbud bade pa høgskole- og universitetsniva. Åktiviteten
omfatter undervisning pa bachelor- til PhD-niva.
Kompetansesenterets nedslagsfelt er gradvis utvidet de senere
arene, primært drevet av utviklingen pa feltet voldsrisikovurdering, og knyttet til vellykket spredning av forskningsresultater fra flere prosjekter, som synliggjør relevans for flere praksisfelt enn de tradisjonelle innen fengsels-, sikkerhets- og
rettspsykiatri. Kompetansesentrene samarbeider om oversettelsesarbeid knyttet til ulike voldsrisikovurderingsinstrumenter, og er for tiden involvert blant annet i oversettelse av Stalking Åssessment Manual (SÅM). I 2017 har arbeidet med oversettelse av SÅRÅ V3, og beslutningen om nasjonal implementering i politiet, generert mange undervisningsoppdrag for kompetansesenteret. Oversettelsesarbeidet har ogsa avledet utviklingen av et eget barneappendiks som na er godkjent av utviklerne av SÅRÅ og tatt inn i SÅRÅ-V3. Politiet er ogsa en sentral
samarbeidspartner i utviklingen av politiversjonen av kompetansesenterets V-RISK-instrument, V-RISK POL.
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Kursvirksomhet
I tillegg til det nevnte omfattet kompetansesenterets kursportefølje i 2017 følgende tilbud:
Antall deltagere

Kursbeskrivelse
ViVo I og ViVo II
Studiepoenggivende utdanning i voldsrisikovurdering
og - handtering, tilbudt i samarbeid mellom kompetansesenteret og Høgskolen i Molde. Bruk av HCR-20 som
er det mest brukte risikovurderingsredskapet nar det
gjelder vold hos mennesker med alvorlige psykiske
lidelser.

141 (ViVo I)
89 (ViVo II)

ViVo III—HCR-20 v3
Kurs i klinisk bruk av risikovurderingsinstrumentet
HCR-20 versjon 3.

35

C-kurs i rettspsykiatri del 2 og 3
Etterutdanningskurs for spesialister i psykiatri, barne–
og ungdomspsykiatri og psykologspesialister som jobber, eller ønsker a jobbe, som rettsoppnevnte sakkyn-

55

dige.

Fengselspsykiatrikurs del 3 og 4
Modulbasert undervisningstilbud til ansatte i spesialisthelsetjenesten som betjener fengslene.

26

V-RISK 10
Kurs i bruk av risikovurderingsinstrument utviklet for
bruk i akutt– og allmennpsykiatri.

10

SAVRY
Kurs i strukturert klinisk risikovurdering av vold hos
ungdom.
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35

Kompetansesenterets undervisnings- og formidlingsaktivitet
tilbys gjennom ulike kanaler; for eksempel har flertallet av ViVo
-studentene i 2017 deltatt i den samlingsbaserte undervisningen via videokonferanse. Dette muliggjøres av en profesjonell
merkantil stab rundt undervisningsvirksomheten, som planlegger og drifter gjennomføringen, bade administrativt og teknisk.
Tekniske oppgraderinger
I 2017 gjennomførte KPS en omfattende oppdatering av ITutstyr bade i Bygg 7 og i Festsalen/Bygg 10 pa Gaustad hvor vi
holder mange av vare kurs.
Pa vart møterom i 1. etg. ble det installert videotilkoblingsutstyr med toskjermsløsning og ciscopanel. Dette innebærer at vi
nar har mulighet til a ha videomøter i vart eget bygg.
I bygg 10 er det installert samme type utstyr som i bygg 7, men
med oppsett for kurs/seminar. I tillegg er alle kabler som gar
fra nettet og inn i festsalen (datapunkter) byttet ut til moderne
datakabler. Det er na ogsa mulighet for a gjøre opptak av aktiviteten i Festsalen. Dette bidrar til a na et bredere publikum med
undervisningsvirksomheten, og til forenkling og effektivisering
av møtevirksomhet knyttet til eksternt samarbeid.
Pa sikt er det ogsa planer for a opprette en streamingkanal,
muligens i samarbeid med andre enheter pa Gaustad. Streamingkanalen vil brukes til for eksempel a strømme allmøter, apne seminarer, forelesninger, kunngjøringer, kurs osv. som foregar i Festsalen, men som kan interessere andre mennesker, bade regionalt i Norge og i utlandet. Planen er i første omgang a
sjekke mulighetene for a ha en egen kanal pa Youtube.
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DEL II:
HANDLINGSPLAN 2018
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Satsningsområder 2018
I 2018 skal strategisk plan for 2014 - 2018 revideres. Det er
gjennomført medarbeiderundersøkelse og en SWOT-analyse
med tiltak i Pick Chart for a kartlegge vare utviklingsmuligheter
i tiden fremover, og det er utarbeidet en rekrutteringsstrategi
som skal sikre at KPS har nødvendig kompetanse og kapasitet.
Kurs og utdanningsaktiviteten skal opprettholdes og utvides
med nye kurs i 2018. Pagaende forskningsprosjekter og fagutviklingsprosjekter skal gjennomføres iht. fremdriftsplaner, og i
samarbeid med SIFER skal KPS delta i tre større nasjonale prosjekter. KPS vil fortsatt delta aktivt i nybyggprosjekt for Regional sikkerhetsavdeling (RSÅ), KPS, Regional seksjon psykiatri,
utviklingshemning/autisme (PUÅ) og lokal sikkerhetspsykiatri
i Oslo universitetssykehus. Viktig i 2018 er ogsa en fortsatt tilpasning til KPS sine økonomiske rammer.
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Forskning 2018
Flerarige forskningsprosjekter videreføres fra 2017, og er listet opp pa neste side. Listen er begrenset til forskningsprosjekter der OUS er forskningsansvarlig og prosjektleder ansatt
ved kompetansesenteret. Det er imidlertid viktig a tilføye at
kompetansesenterets medarbeidere er involvert i flere forskningsprosjekter i samarbeid med andre bade innenfor SIFERnettverket og tilknyttet andre institusjoner. Dette gjelder flere
prosjekter i rettspsykiatri, som gjennomføres i samarbeid med
de andre kompetansesentrene, og et forskningsprosjekt om
behandling av dyssosial personlighetsforstyrrelse.
To av de nevnte PhD-prosjektene (side 11) gar inn i avsluttende fase i 2018, med planlagt innlevering hhv før og etter sommeren. De øvrige tre er pagaende.
Videre planlegges det a starte to prosjekter i 2018. Det ene er
en forlengelse av kompetansesenterets forskningsprosjekt om
partnerdrap, der vi vil utvide datagrunnlaget med nye saker
som har fatt fellende dom etter 2012. Det andre forskningsprosjektet er et samarbeid med Høgskulen i Volda og Politihøgskolen, om profesjonsutøveres oppfatning av avvergeplikten i møte med partnervold.
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Pågående prosjekter
SAFE-prosjektet
Voldsrisikoreduserende utredning og intervensjon hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser
Prosjektleder: Stal Bjørkly
Prosjektperiode: 2009—2018
Portrayals of sexual offenders in the media—pouring gasoline on the fire?
Å study of printed press coverage on secual offenders in Norway
Prosjektleder: Pal Grøndahl
Prosjektperiode: 2017—2018
Registrering og vurdering av psykosesymptomer i rettspsykiatriske erklæringer
En pilotstudie med oppfølging
Prosjektleder: Kjersti Narud
Prosjektperiode: 2014—2018
A controlled cross-sectional study of the prevalence of stalking
Prosjektleder: Kjersti Narud
Prosjektperiode: 2011—2017
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Fagutvikling 2018
Fagutviklingsprosjektene fra 2017 videreføres i 2018. Kompetansesenteret har imidlertid behov for a styrke fagutviklingsaktiviteten, og vil gjøre det i nært samarbeid med relevante kliniske
miljøer pa alle de tre fagomradene. Det er et mal for 2018 at det
etablerte samarbeidsforumet RSÅ/KPS genererer fagutviklingsprosjekter. Kompetansesenteret vil i 2018 initiere et Nettverk
for sikkerhetspsykiatri med første møte i løpet av varsemesteret.
Dette er ogsa en viktig arena for utvikling av klinisk relevante
fagutviklingsprosjekter. Pa omradet fengselspsykiatri, planlegger kompetansesenteret et fagutviklingsprosjekt knyttet til kartlegging av psykiatri- og rustilbudet i fengsel (PORT), med oppstart i 2018.
Utvikling og spredning av kunnskap som kan anvendes til forebygging av voldsutøvelse blant personer med alvorlig psykisk
lidelse og voldshistorikk, er en av kompetansesenterets kjerneoppgaver, og genererer flere fagutviklingsoppgaver. I 2018 vil
følgende oppgaver utgjøre sentrale elementer i kompetansesenterets fagutvikling: utrulling av ERM pa landsbasis, utvikling av
en felles utredningsstandard for sikkerhetspsykiatriske enheter,
utvikling av en nasjonal opplæringsmanual i handtering av vold
og aggresjon i psykisk helsevern, og planlegging av hvordan de
reviderte faglige radene for utredning av voldsrisiko ved alvorlig
psykisk lidelse (IS-2661) skal implementeres.
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Ålle disse oppgavene forutsetter nært samarbeid mellom kompetansesentrene, og med ulike kliniske enheter i og utenfor
egen helseregion.
Som et ledd i samarbeidet med de øvrige kompetansesentrene
om oversettelse av relevante voldsrisikovurderings- og handteringsinstrumenter, vil kompetansesenteret i 2018 gjennomføre et fagutviklingsprosjekt for a prøve ut oversettelsen av
PRISM (Strukturerte faglige retningslinjer for vurdering av
situasjonsbetingede risikofaktorer knyttet til vold i institusjon).
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Undervisning 2018
Kunnskapsformidling er en sentral del av KPS Oslos virke, og
medarbeiderne bidrar kontinuerlig med undervisning og veiledning i en rekke fora.
Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid er viktige forutsetninger for god behandling i brukergrupper med omfattende
og sammensatte behov. Kompetansesenteret vil i 2018 starte
samarbeid med Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter om utviklingen av et studiepoenggivende undervisningstilbud pa bachelorniva til ansatte i kriminalomsorgen, om
psykiske lidelser blant domfelte og innsatte.
Det vil fortsatt være behov for undervisning i bruk av HCR20v3. Basert pa tilbakemeldinger fra kursdeltakere og kontakt
med praksismiljøer som rutinemessig benytter HCR-20v3, tilbyr vi i 2018 for første gang et nyutviklet spesialisert kurs i
anvendelse av HCR-20v3 pa komplekse kasus. Kurset gar over
to dager og retter seg mot deltakere som har gjennomført ViVo
I og II.

Kursvirksomhet
Oppdatert informasjon og pamelding til kurs som tilbys via
SIFER og KPS Oslo finnes pa var nettside www.sifer.no.
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Planlagte kurs og seminarer 2018
Kurs

Dato

Sted

Rettsmedisinsk sakkyndighet— 14. feb
et fagseminar

Gaustad sykehus

ViVo I del 1-4
(Voldsrisikovurdering)

Var-18

Gaustad sykehus

C-kurs 2016/2018, del 4

14.-16. mars Gaustad sykehus

HCR-20 (komplekse kasus)

7.-8. mai og

Gaustad sykehus

BÅSIS-prosjektets arlige seminar (seksuallovbruddsdømte)

30. mai

Thon Hotel Vika
Åtrium

Fengselspsykiatri 2018/2019,
del 1-4

Oppstart
5. juni

Gaustad sykehus

Regionalt kontaktmøte,
sikkerhetspsykiatri

14. juni

Hotel Bristol, Oslo

VIVO II, del 1-4
(Voldsrisikohandtering)

Oppstart
11. sept

Gaustad sykehus

SÅVRY

4. sept

Gaustad sykehus

Dom pa overføring til TPH—
dagsseminar

15. okt

Scandic Gardermoen

C-kurs 2018/2019

Oppstart
31. okt

Gaustad sykehus

Regionalt spesialistforum,

29. nov

Thon Hotel Opera

Dagsseminar §167observasjoner

30. nov

Thon Hotel Opera
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Ressurser
Medarbeidere
KPS Oslos ansatte har bred klinisk erfaring. Sikkerhets-, fengselsog rettspsykiatri representerer omrader som overskrider ulike
fagdisipliner, og fordrer derfor tverrfaglig samarbeid.

Ansatte ved KPS pr. 01.01.18
Navn

Stilling

Stillingsandel v/KPS

Carl Fredrik Haaland

Seksjonsleder

100 %

Christine Friestad

Prosjektleder

20 %

Elisabeth C. Ørke

Stipendiat

100 %

Frans Fluttert

Gjesteforsker

20 %

Gunnar Eidhammer

Prosjektmedarbeider

50 %

Ingeborg J. Sandbukt

Prosjektleder

100 %

John Olav Roaldset

Overlege

20 %

Kevin Douglas

Gjesteprofessor

20 %

Kjersti Narud

Overlege

100 %

Maria Knutzen

Spes. utd. sykepleier

20 %

Marianne Løkken

Ådm. konsulent

100 %

Martin Bjørnstad

Forskningsassistent

100 %

Olga Holmlund

Ådm. radgiver

100 %

Pia J. Løvgren

Stipendiat

100 %

Pal Grøndahl

Psykologspesialist

70 %

Randi Rosenqvist

Overlege

20 %

Solveig Vatnar

Psykologspesialist

100 %

Stal Bjørkly

Spes.radg./professor

50 %

Victoria Cramer

Forsker

100 %

Øyvind Holst

Radgiver—jus

100 %

Åse-Bente Rustad

Ledende spes.sykepleier

60 %
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Økonomi
Inntekter til KPS er delt opp i grunnbevilgning og eksternfinansiering.
Basisrammen til KPS i 2018 er pa kr. 13 329 000,-. Budsjettet er i
stor grad bundet opp i slike utgifter som lønn, reisevirksomhet,
kurs/konferanser/seminarer. Ca. 91 % av grunnbevilgningen (kr
12 126 000,-) gar til personalkostnader.
Tiltak som a redusere bemanningen eller redusere aktiviteten er
ikke aktuelle, siden dette vil ga utover kvaliteten pa vare tjenester.
Eksterne midler er avgjørende for a kunne gjennomføre vare oppgaver. Midlene er som hovedregel forbeholdt finansieringen av
vare prosjekter.
I 2018 planlegger KPS a sende en søknad til Helsedirektoratet om
tilskudd 2018 til 11 prosjekter.
Det vil ogsa bli sendt 4 søknader om klinikkens forskningsmidler
og 1 søknad til Justisdepartementet.
KPS har ogsa inntekter i form av kursavgifter. De er tatt med i
budsjettet 2018 og vil i vesentlig grad bidra til redusering av utgifter i forbindelse med kursvirksomhet.
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VEDLEGG

31

Publikasjoner 2017
Vitenskapelige artikler
Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Bjørkly, Stal; Lockertsen, Øyvind;
Færden, Ånn; Roaldset, John Olav. Low cholesterol level as
a risk marker of inpatient and post-discharge violence
in acute psychiatry: a prospective study with a focus on
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