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Formål
SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og
rettspsykiatri. Våre regionale kompetansesentre er lokalisert i Helse Bergen for Helse Vest, i
St. Olavs hospital i Trondheim for Helse Midt-Norge, i Universitetssykehuset Nord-Norge i
Tromsø for Helse Nord, og i Oslo universitetssykehus for Helse Sør-Øst.
Formål for SIFER er å legge til rette for samarbeid om forskning, fagutvikling og formidling
mellom kompetansesentrene for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri.
Samfunnsoppdraget er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i
sikkerhetspsykiatrien, fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien, samt spre kunnskap om
fagområdene til beslutningstagere, forvaltning, eiere, media og allmennheten for øvrig.

Organisering
Lederne for de regionale kompetansesentrene inngår i ledergruppen for det nasjonale
kompetansesenternettverket. Det nasjonale nettverket administreres på omgang mellom
kompetansesentrene.

Visjon
SIFER skal være det ledende nasjonale fagnettverk for forskning, fagutvikling og formidling
innenfor områdene sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri.

Verdier
Verdigrunnlaget for SIFER er høy faglig kompetanse, åpent samarbeid og pålitelige tjenester.

Mandat
Mandat for kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri kom i St meld nr
25 (1996- 97) «Åpenhet og helhet» (Psykiatrimeldingen) kap 4.5.6(1), og i St.prp. nr. 63
(1997-98) «Opptrappingsplanen for psykisk helse», kap 4.4.4(2).
Det nasjonale kompetansesenternettverket SIFER ble opprettet ved oppdragsbrev fra
Helsedirektoratet i 2011(3). De fire kompetansesentrene skal fungere sammen som ett
nasjonalt kompetansesenternettverk innenfor et område som trenger særskilt høy faglig
kompetanse.
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Styringsdialog
Hver høst skal det avholdes en årlig styringsdialog, høstmøtet, mellom eiere (RHF),
administratorer (HF), og kompetansesentrene. Hensikten med styringsdialogen er å utveksle
informasjon om aktivitet, administrative og økonomiske spørsmål, samt å sikre gjensidig
forståelse av oppgaver, roller og ansvar. Helsedirektoratet deltar som bestiller av prosjekter
og tildeling av fagutviklings- og forskningsmidler. Ett regionalt helseforetak tar ansvar for
innkalling til høstmøtet som avtales i møtet.

Hovedmål
I henhold til styringsdokument fra Helsedirektoratet 20.2.2018(4) skal SIFER:









koordinere utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs og seminar
koordinere arbeidet med retningslinjer, veiledere og standarder
koordinere felles prosjekter og utredningsoppgaver
styrke forskningssamarbeid mellom kompetansesentrene og med andre relevante
forskningsmiljøer
koordinere videreutvikling av flerregionale, nasjonale og internasjonale fagnettverk
spre kunnskap i samfunnet om sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri
opprettholde og videreutvikle felles nettside sifer.no
følge opp SIFER sin rullerende strategiske plan

Delmål 2018 – 2023
For å løse oppgavene som er gitt i styringsdokumentet har SIFER utarbeidet strategiske
delmål med konkretisering av aktivitet for perioden 2018-2023.
1. Koordinere utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs og seminar
Det er ønskelig at undervisning og kurs i regi av kompetansesentrene har et likt innhold og er
tilgjengelighet nasjonalt. På sentrale tema innen fagområdene bør det derfor tilstrebes en
felles utforming på undervisning og kurs. Undervisning og kurs bør tilbys i alle
helseregionene, og være åpent for deltakere på tvers av helseregionene. Her vil publisering
av undervisning og kurs på felles nettside være et viktig virkemiddel. Det bør videre legges til
rette for at undervisning og kurs er tilgjengelig som videokonferanse/strømming.
Kompetansesentrene bør også samarbeide om seminar og konferanser.
For planperioden vil det bl.a. tilbys kurs og undervisning på følgende tema:






C-kurs i rettspsykiatri
Fordypningskurs i fengselspsykiatri
Arbeidsseminar for verktøy/metoder (HCR-20, SARA osv)
ViVo I og II
Sinnemestring (Brøsetmodellen)
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2. Koordinere arbeidet med retningslinjer, veiledere og standarder
Det er ønskelig at det utvikles nasjonale retningslinjer, veiledere og standarder på sentrale
tema innenfor våre fagområder. Dette vil kunne gjelde på både utredning og behandling.
Kompetansesentrene bør sammen utvikle dette for å sikre høy kvalitet og en lik praksis.
For planperioden vil det arbeides med bl.a. følgende tema:





Utredningsstandard for sikkerhetspsykiatri
Behandlingstilbud for seksuallovbrytere
Anbefalinger om undersøkelseverktøy for rettspsykiatri
Oversettelse og utvikling av verktøy / metoder

3. Koordinere felles prosjekter og utredningsoppgaver
Det er ønskelig med samarbeid om prosjekter og utredningsoppgaver når disse er aktuelle
for flere kompetansesentre. Dette gjelder både i forarbeidsfasen og underveis i
prosjektfasen, og vil være aktuelt for forskning, fagutvikling og undervisning.
For å sikre samarbeid og koordinering av prosjekter vil:





lederne for kompetansesentrene melde inn aktuelle prosjekter til SIFER-ledermøter
prosjektene forankres ved ett av kompetansesentrene ved prosjektleder
leder ved gjeldene kompetansesenter koordinere prosjektet med de andre lederne
de andre kompetansesentrene bidra med prosjektmedarbeidere og annen bistand

4. Styrke forskningssamarbeid mellom kompetansesentrene og med andre relevante
forskningsmiljøer
Det er ønskelig med økt forskningssamarbeid på tvers av kompetansesentrene. Dette vil
kunne bidra til økt kvalitet, gi mulighet til større forskningsprosjekter og gjøre
kompetansesentrene mer konkurransedyktig når det gjelder ekstern forskningsfinansering.
Av samme grunner vil samarbeid med andre forskningsmiljøer med høy kvalitet være
ønskelig.
For å styrke forskningssamarbeidet vil det i planperioden bli:






arrangert jevnlige felles forskningsmøter for kompetansesentrene
stimulert til opprettelse av forskningsgrupper på sentrale tema
lagt til rette for oppstart av felles forskningsprosjekter
lagt til rette for felles søknader på eksterne forskningsmidler
opprettet et SIFER Forskningsutvalg
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5. Koordinere og videreutvikle de flerregionale og internasjonale fagnettverkene
Kompetansesentrene deltar i flere fagnettverk nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig at
SIFER tar en aktiv rolle i koordinering og videreutvikling av nettverkene. Det er viktig at
aktuelle fagpersoner blir invitert inn i nettverkene.
I planperioden vil SIFER:




delta aktivt i gjeldende nettverk
legge ut informasjon om nettverkene på www.sifer.no
tilrettelegge for SIFER-seminarer og møtevirksomhet

6. Spre kunnskap i samfunnet om sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri
SIFER sine fagområder og tjenestetilbud har en viktig samfunnsrolle. SIFER skal gjøre
oppdatert og korrekt kunnskap tilgjengelig for beslutningstakere, forvaltningen,
praksisfeltet, media og allmennheten for øvrig.
I planperioden vil SIFER:






bidra med forsknings- og fagformidling i relevante fora
formidle oppdatert kunnskap på www.sifer.no
være tilgjengelig for henvendelser fra eiere, oppdragsgivere, forvaltningen, brukere
og media
samarbeide med tilgrensende fagområder og kunnskapsmiljøer som driver forskning
som er relevant for SIFER
bidra med kompetanse i relevante offentlige utrednings- og utviklingsarbeider

7. Opprettholde og videreutvikle felles nettside sifer.no
Den felles nettsiden www.sifer.no er helt sentral for at kompetansesenter nettverket skal
lykkes i sitt oppdrag. Her produseres nyhetssaker, det presenteres prosjekter og
publiseringer fra kompetansesentrene, verktøy beskrives og kan bestilles, og
kompetansesentrenes felles kurskatalog er tilgjengelig her.
I planperioden vil:



webgruppen fortsette arbeidet med å videreutvikle nettsiden
det lages en ny strategi for produksjon av nyhetssaker og temaartikler

8. Følge opp SIFER sin rullerende strategiske plan
Arbeidet i SIFER vil følge den strategiske planen, og planen vil også stå sentralt ved
evalueringen av SIFER. Den strategiske planen vil oppdateres årlig, som en del av
styringsdialogen hver høst.
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Kildehenvisning
(1) St meld nr 25 (1996- 97) «Åpenhet og helhet» (Psykiatrimeldingen), kap 4.5.6
(2) St.prp. nr. 63 (1997-98) «Opptrappingsplanen for psykisk helse», kap 4.4.4
(3) Oppdragsdokument – Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri. Helsedirektoratet. 18.4.2011.
(4) Styringsdokument SIFER. Helsedirektoratet. 20.2.2018.
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