
Regional sikkerhetsseksjon skal ha høy faglig standard i utredning, behandling 
og observasjon. Vi skal være et attraktivt arbeidssted for medarbeidere

Innsatsområder for 2017 og et fl erårig strategisk perspektiv for 
RSÀ s døgnenheter, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Prejudisiell 
enhet og Nasjonal koordineringsenhet for dom til TPH

Utdanning av helsepersonell, forskning 
og fagutvikling
•  Videreutvikle internundervisningsprogrammet SIMBA (SIMuleringstrening i Behandling av Aggresjon)

• Gi studenter grunnopplæring og videreutdanning innen fagområdene 
 sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
• Styrke klinisk kunnskapsformidling og fagutvikling innen fagområdene 
 sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
• Delta i forskning, fagutvikling og kunnskapsformidling i samarbeid med andre   
 aktører, inkludert KPS 

Opplæring av pasienter og pårørende
Pasienter
•  Fortsette å gi pasienter informasjon om helsetilstand og behandling
•  Fortsette å gi pasienter informasjon om trygderettigheter, pasientrettigheter og 

eventuelle klagemuligheter
 Pårørende
•  Gi pårørende nødvendig informasjon om ulike forhold som berører helsehjelpen 

og rettigheter
•  Arrangere pårørendetreff på RSA

www.oslo-universitetssykehus.no/rsa

Tilby et attraktivt arbeidsmiljø
• Ivareta kjernekompetanse og nøkkelpersonell
• Arbeide for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
• Gode informasjonsrutiner til alle om pågående prosesser i RSA

 Fengselspsykiatrisk poliklinikk 
• Videreføring av BASIS-prosjektet (sedelighetsprosjektet) i samarbeid med KPS
• Utvikle psykisk helseverntilbudet til unge innsatte
• Tilpasse psykisk helseverntilbudet til «nye» Oslo fengsel

Prejudisiell enhet  
• Tilrettelegge for kapasitetsutvidelse av Prejudisiell enhet i Politihuset i Oslo
• Inngå kontraktsforlengelse med Oslo og omkringliggende politidistrikt
• Inngå databehandleravtale med Oslo politidistrikt
• Implementere ny statistikk for sakkyndige vurderinger

Nasjonal koordineringsenhet for dom til 
tvungent psykisk helsevern   
• Utvide og tilpasse enhetens oppdrag i henhold til endringer i straffeloven (2005) 
 § 62.

Verdigrunnlag 
Basert på de nasjonale verdiene kvalitet, trygghet og respekt
Dette betyr:
•  Kvalitet og kunnskap i møte med pasienter, observander, pårørende 

og samarbeidspartnere
•  Trygghet og respekt i måten vi møter pasienter, observander, pårørende, 

samarbeidspartnere og hverandre
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Pasientbehandling 
og judisielle døgnobservasjoner 
Pasientbehandling:
•  Tilby kvalitativt god utredning og behandling, med særlig vekt på pasienter som 

er innlagt over fl ere år
• Utvide aktivitetstilbudet til pasientene med etablering av nytt aktivitetssenter

Judisiell døgnobservasjon etter straffeprosessloven § 167
• Iverksette utdanningsprogram for klinisk personell
• Tilby god, klinisk utredning vedrørende rettspsykiatriske problemstillinger


