Informasjon om BASIS
(BASIS = Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten)

Hva er BASIS og hvem passer det for?
BASIS er et frivillig behandlingstilbud som er forankret i spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er
innsatte som er dømt for seksuallovbrudd, og som i tillegg vurderes å ha særlig behov for spesialisert
behandling. Denne første vurderingen gjøres av Kriminalomsorgen ved bruk av verktøyet STATIC-99R.
STATIC-99R baserer seg på informasjon om den enkeltes straffesakshistorikk, og gir en indikasjon på
om det er behov for behandling for å unngå tilbakefall. Du har rett til innsyn i denne kartleggingen
om du ønsker det.

Hvor finnes BASIS?
Behandlingstilbudet finnes i disse fengslene:


Region Nord:

Tromsø fengsel
Trondheim fengsel, inklusive avdeling Leira og avdeling Kongensgate



Region Øst:

Halden fengsel
Romerike fengsel, avdeling Ullersmo og avdeling Kroksrud
Ungdomsenheten på Eidsvoll
Ila fengsel og forvaringsanstalt
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt



Region Vest:

Bergen fengsel
Bjørgvin fengsel, inklusive ungdomsenheten Vest



Region Sørvest:

Åna fengsel
Agder fengsel (2021)



Region Sør:

Nordre Vestfold fengsel, avdeling Horten
Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg og avdeling Larvik

Hvordan foregår behandlingen?
Behandlingen går ut på at du får jevnlige samtaler med psykolog i fengselet under
straffegjennomføring, og etter løslatelse kan du fortsette å gå til samtaler utenfor fengselet.
Behandlingen foregår individuelt, og ikke i gruppe. Antallet behandlingstimer du trenger, samt
hyppighet, kommer an på dine individuelle behov. Disse kartlegges av psykologen i samarbeid med
deg.
Du og behandler (psykologen) samarbeider om å lage en plan for behandlingen. Behandlingen gis
med utgangspunkt i det som kalles Good Lives-modellen. Noen viktige temaer i samtalene vil være:
Hva er dine livsmål? Hvordan kan du oppnå livsmålene dine og ha et godt liv uten å begå
kriminalitet?

Hvordan få vite mer om tilbudet?
Hvis du ønsker mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med en av disse:




Betjenter på din avdeling
BASIS-koordinator
Fengselshelsetjenesten

Dersom du er i målgruppen er det også mulighet for en prat med BASIS-behandler for å få mer
informasjon om hva behandlingen går ut på.

Hvordan få tilbudet?
Hvis du er i målgruppen og selv ønsker behandling, vil fengselslege eller psykolog etter en samtale
med deg sende en henvisning til BASIS-behandler. BASIS-behandler vil først ta en prat med deg, og
deretter vurdere om det er behov for flere samtaler før man eventuelt setter i gang med behandling.
BASIS-behandler kan også foreslå andre tiltak som kan passe bedre, dersom du ikke er i målgruppen
for BASIS.
Du kan bli flyttet til et fengsel som tilbyr BASIS hvis du er i målgruppen og ønsker å ta imot tilbudet,
og dersom kriminalomsorgen mener det er greit med tanke på sikkerhet o.l.

Hvordan søke om overflytting til BASIS-fengsel
Dersom du har hatt en samtale med fengselslegen og dere er enige om at BASIS kan være noe for
deg, kan du søke om overflytting til et BASIS-fengsel. Skriv en søknad om overflytting til BASIS-fengsel
der du begrunner overflyttingen med at du ønsker BASIS-behandling. Søknaden leveres til din
kontaktbetjent eller annen betjent ved din avdeling som bringer den videre til ledelsen.
Spør gjerne betjentene eller lokal BASIS-koordinator om hjelp til søknaden om du trenger det.

Finnes annen hjelp?
I tillegg til BASIS finnes det i noen fengsler andre tilbud om hjelp og oppfølging til innsatte som er
dømt for seksuallovbrudd. Tilbudene gis enten i gruppe eller individuelt. Det går an å søke seg til et
fengsel som har et tilbud som passer deg.
Ta kontakt med en betjent eller med helseavdelingen for mer informasjon!

