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SIKKERHETSPSYKIATRIEN I 

NORGE 
– en statusrapport 2015 

Sikkerhetspsykiatriens vurdering:

• ⅓ av pasientene i regionale og lokale sikkerhetsavdelinger kunne ha 

vært utskrevet fra sikkerhetspsykiatrien (71 pas)

• av alle sikkerhetspasientene kunne ⅕ ha vært utskrevet til 

kommunen (46 pas)



PROSJEKTFORLØP

• 29.09.2016: Oppfølgingsoppdrag fra Helsedirektoratet koordinert av 

SIFER (Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og 

rettspsykiatri) Oslo

-Forslag til utforming av en kartlegging av de enkelte utskrivningsklare 

pasientene primært fra lokal sikkerhet til kommune

-Kartlegge ut i fra et brukerperspektiv, sikkerhetsperspektiv og et 

kommuneperspektiv

-Beskrive evt geografiske variasjoner

-Antall utskrivningsklare, hvor lenge de har ventet og årsaker til at de 

venter  

-Samarbeidsprosesser mellom sikkerhet- akutt-DPS- kommune

-Behovene i kommunen (type bolig, bemanning, kompetanse, osv) 

-Komme med konkrete anbefalinger til tiltak for å øke mulighetene for 

kommunal ivaretakelse



PROSJEKTFORLØP

• Januar 2018: 

-Prosjektansvar definert som et nasjonalt samarbeidsprosjekt for 

SIFER nettverket (Kompetansesentre i Oslo, Bergen, Trondheim)

• Mai 2018: 

-Restarter prosjektet med prosjektlederansvar på Brøset



STYRINGSGRUPPE

Leder: Randolf Vågen, konst. divisjonssjef PH, St. Olavs Hospital

• Martin Sjøly Seniorrådgiver Hdir

• Knut Rypdal Forskningsleder KPS Bergen, leder SIFER

• Carl Fredrik Haaland Forskningsleder KPS Oslo

• Dagfinn Bjørgen Leder Kompetansesenter for Brukererfaring og 

Tjenesteutvikling(KBT)

• Bjørn Kristian Soknes Førstestatsadvokat, Trøndelag

• Asbjørn Strømmen Rådgiver fagstab Trondheim kommune

• Anne Jensen KS, Avdeling Helse og Velferd 



PROSJEKTGRUPPE

Leder: Antje Gross-Benberg, forskningsleder KPS Brøset

• Randi Rosenqvist Psykiater, KPS Oslo

• Tom Gunnar Vik Overlege Lokal Sikkerhetsavdeling Skien

• Henriette Madsen Eriksen Psykologspesialist Tøyen DPS

• Ragnar Urheim Psykologspesialist, RSA Sandviken 

• Arild Carlsen Rådgiver PH, St. Olavs Hospital

• Bodil Stenkløv Prosjektkoordinator, KPS Brøset

• Hilde Jorunn Kvamme Psykologspesialist, RSA Brøset

• Karen Aukrust Overlege, RSA Brøset

• Lise Marøy-Amundal Psykolog, RSA Brøset

• Camilla Gudde Forsker III, KPS Brøset

• Eirik Roos Rådmannens fagstab, helse og velferd 

Trondheim Kommune

• Møyfrid Kjølsdal Psykologspesialist NAPHA

• Greta Evnes Rådgiver NAPHA



PROSJEKTFORLØP
• Hva er det oppdragsgiver i hovedsak ønsker å vite?  

-Endring/presisering av mandat

• Tid: balansegang mellom å få levert produktet og få tid til å 

gjennomføre dette på en måte som vil svare ut mandatet på en god 

og tilfredsstillende måte. 

- Stadig utvidelse av prosjektperioden

• Prosjektet har vært i gråsonen mellom å være et 

kvalitetssikringsprosjekt og et forskningsprosjekt: 

-Mange og tidkrevende runder med REK…. 

• Hvem er brukerne i prosjektet:

-Sikkerhetsavdelingene? Kommunene? Pasientene? Andre avdelinger 

innen psykisk helsevern?



PROSJEKTFORLØP

• Det har vært mange vanskelige praktiske og etiske problemstillinger

• Hvordan svare ut mandatet best mulig?

• Metodevalg: 4 spørreskjema som vi har utarbeidet selv



UENIGHET

• Hvilket sikkerhets-, behandlings-, eller omsorgsnivå?

-uenighet om pasienten er utskrivningsklar 



ØKONOMI



DØGNPLASSER

• Sikkerhetssenger 2005: 210 senger (5 senger per 100.000)

• Sikkerhetssenger 2015: 248 senger  (4,1 senger per 100.000)

• Ca 20% reduksjon antall senger



DØGNPLASSER



LOVENDRINGER

03.09.19: Flere dømmes til 

tvungent psykisk helsevern 
De siste fem årene har antallet personer som er blitt 

dømt til tvungent psykisk helsevern, økt med 52 

prosent, skriver Aftenposten.  



PASIENTENES RETTSSIKKERHET



Skjøt og drepte far, mor, søster og 

søsters samboer i familiens hus i Fusa. 



INGEN KOMMUNALE RETTIGHETER



STATUS FOR PROSJEKTET

• Godkjenning fra REK i juni 2019. Endringsmelding REK februar 
2020

• Sende ut spørreskjema så snart vi har godkjenning fra REK:

- Alle regionale og lokale sikkerhetsavdelinger 

- Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetsavd. Per. 31.12.19

- Alle andre avdelinger i PH og kommuner som har tatt i mot eller gitt 
avslag på å ta i mot pasient i 2019. 

• Like spørsmål som gjør at vi får sammenlignbare data fra hvert nivå

• Åpne spørsmål for å fange opp alle nyanser, det vi ikke har tenkt på 

• Rapport ferdig april/mai

• Nasjonal helse- og sykehusplan skal behandles i Stortinget i april: 
Helsedirektoratet vil i 2020 vil få en rapport om utskrivningsklare i 
sikkerhetspsykiatrien, som vil gi kunnskap om pasientene og 
anbefale tiltak for bedre ivaretakelse



Takk for oppmerksomheten!


