
  

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL –  
Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen 



HALDEN FENGSEL 



BESTILLINGEN 

Tildelingsbrevet for 2010 

”Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel i 2010,  
med oppstart av 56 plasser fra 1. mars 2010, oppstart av hele fengslet  
fra 1. april med gradvis økning til full drift (251 plasser) fra august 2010.  
KSF avventer endelig framdriftsplan fra regionen. Tildelt ramme skal  
dekke alle lønns- og driftsutgifter i 2010, herunder  

løslatelseskoordinatorstillinger og drift av rusmestringsenheter  
ved Halden fengsel. Husleiemidler er foreløpig holdt tilbake i KSF.  
 
Helsepersonell til rusmestringsenhetene ved Halden fengsel  
finansieres over Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) budsjett.” 
  
 



PLANLEGGINGSFASEN 

Planlegging våren/sommeren 2010 

Oppstart august 2010 





OFFISIELL ÅPNING – DESEMBER 2010 



FOLK MØTES PÅ ÅPNINGSSERMONIER 



ET VIKTIG MØTE 



ET ANNET VIKTIG MØTE 



ORGANISERING AV RUSMESTRINGSENHETEN 



 FELLESTJENESTEN            

Teamleder  

  Fengselsbetjenter 

                              

  Boavd. IV 

     (C5–8)   

                              

 Boavd. III 

    (C1–4)  

                            

  Boavd. II 

    (B5–8)     

                            

  Boavd. I 

   (B1–4) 

                            

  Mottaks-           

avd. II  

(A3-4)    

                            

Mottaks-

avd. I  

(A1-2) 

                            

      ARBEIDSDRIFT  

 4 verksmestere 

 Verksbetjenter 

Førstebetjent Y og K 

FRITID/KULTUR    
  

                            

ADMINISTRASJON 
Personal (2) – kontorstøtte (2) 

Tjenesteoppsett (2) 

Økonomi (3) – Forvalter (1) 

Kvalitet (1) – Fagutvikling (3) 

IKT (2) – ITV (1) 

                             

    ORGANISASJONSKART FOR HALDEN FENGSEL 
 

Førstebetj. i turnus 

Registreringskontor 

 

 

                            

Overgangs- 

bolig    

                            

    Teamleder    Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder Teamleder 

Fengselsbetjenter, sosialkonsulenter, tilbakeføringskoordinatorer, miljøterapeuter 

FENGSELSLEDER 

DRIFTSSJEF 

INSPEKTØR 
Overordnet  

sikkerhetsansvar 

ASS. FENGSELSLEDER 

INSPEKTØR 
Overordnet  

narkotikabekjempelse 

Jurister (3) 



10 + 10 

celler 
12 + 10 

celler 

Kontorer 

Samtalerom 

C 5 – 8 
(2.etg.)  

C-7: Rus 

C-8: Rus 
 

Reduksjon til en avdeling 
ved påsketider 2011 

Fra august 2010 



RUSMESTRINGSENHETEN 

Tverrfaglig samarbeid 

1 teamleder 
9 fengselsbetjenter 
3 miljøterapeuter 
2 psykologer 



PROGRAMVIRKSOMHETEN 

NSAP 

Andre programmer 



STABEN PÅ SERVICETORGET 



HELSESAMARBEID 

1. linje 

2. linje 

DPS 

SMP 

Tann 



STYRINGSGRUPPA 

Fengselsleder Are Høidal  - leder 
 
Psykologspesialist Kyrre Moen - SMP Sarpsborg 
 
Teamleder Ann Kristin Olsen - sekretær 
 
 

Psykolog Daniel Persson har også deltatt i møter i styringsgruppa 

Ny i styringsgruppa vil være: 
 
Espen Rødsmoen, rådgiver for metode og innhold i Halden fengsel  



Styringsgruppens skal: 
  

Styringsgruppen godkjenner:  
håndbok for Rusmestringsenheten 
organiseringen av arbeidet i enheten (de store linjer) 
disponeringen av ressurser (budsjett) 

  
 Styringsgruppens oppgave er ellers å:  

utøve kvalitetskontroll på planer og resultater –  
 påse at overordnet styring fungerer godt 
følge opp og kontrollere tiltaket på et overordnet nivå med hensyn  

på fremdrift, kvalitet, kostnader og hvordan ressurser brukes 
støtte sentrale deltakere i gjennomføringen av tiltaket 
bidra til motivasjon og lagånd 
bidra til å finne løsninger hvis ressurstilgangen svikter 
bidra til at tiltaket får tilstrekkelig oppmerksomhet for vellykket  
 gjennomføring  
holde oppdragsgivere orientert om utviklingen (Region Øst og SØ) 
Styringsgruppens deltagere skal sørge for nødvendig informasjon og  
 forankring i egne enheter gjennom sin lederrolle 

  
 



ARBEIDSGRUPPA 

Psykolog Daniel Persson 
 
Teamleder Ann-Kristin Olsen 
 
Miljøterapeut Angelica Berg 
 
Fengselsbetjent Victoria Golden 
 



Arbeidsgruppen skal utarbeide en håndbok for  
 rusmestringsenheten, håndboken skal si noe om  
 målsettinger og målgruppe for enheten. Den skal si noe  
 om hvilke metoder man vil bruke i behandlingen av de  
 innsatte, hvordan progresjonen skal være og hvilke  
 rutiner som gjelder for daglig drift. 
 
Arbeidsgruppen skal se på hvilke behov det er for veiledning  
 og opplæring av de som jobber ved enheten. 
 
Arbeidsgruppen skal se på hvilke samarbeidspartnere vi kan  
 ha på utsiden av fengselet, slik at det gode grunnlaget  
 som legges inne blir fulgt opp når den innsatte løslates.  
 Her må man spesielt se på hvordan man kan få til et  
 godt samarbeid med Overgangsboligen og gode  
 behandlingsinstitusjoner. 



Arbeidsgruppen skal se på rutinene i forhold til ansvarsgrupper  
 og utarbeiding av individuell plan og at dette skjer i god  
 tid før løslatelse. Man skal også ha fokus på at eksterne  
 samarbeidspartnere, så som NAV, kommuner etc.  
 kontaktes så raskt som mulig og kommer på banen i  
 forhold til ”sine” innsatte. 
 
Arbeidsgruppen må se på en informasjonsstrategi og hvordan  
 man på en god måte kan sikre god og stabil rekruttering  
 inn i enheten, slik at vi slipper å sitte med ledig kapasitet. 
 
Arbeidsgruppen skal se på hvordan man best mulig kan få til et  
 samarbeid på tvers av avdelinger og etater internt i  
 Halden fengsel. Det er spesielt viktig å se på  
 samarbeidsrutiner mellom Rusmestringsenheten og  
 helseavdelingen. 
  
 
 



ERFARINGER FRA SAMARBEIDET 

Godt tverrfaglig samarbeid 
SMP ble dratt for mye inn i daglig drift, 
 skal ivareta spesialisthelsetjenesten 
Fengselsbetjentkorpset har ikke vært stabilt, 
 dårlig kontinuitet 
Betjentene har også en ”vanlig” avdeling 
Mangler ventelister på nye innsatte, 
 rekruttering er arbeidskrevende 
Manglende involvering fra høyere nivå 
Fengselsbetjentene får veiledning 



FRA INNSATTES STÅSTED 

PLUSS FAKTORER: 
Kan få noe positivt ut av soningen – forandring i livet 
Et springbrett til opplegg på utsiden – en god begynnelse 
Alle fellesoppleggene skaper et sterkere samhold, enn på andre avd. 
En god anledning til å bli kjent med seg selv 
Noen flere ”goder”, som motiverer ekstra 

 
 
FORBEDRINGSOMRÅDER: 
Fengselet er fortsatt nytt, rutiner har ikke satt seg 
De som er på avdelingen, må ha fokus på det som skjer der 
Noen med for lange dommer  og VT i oppstartfasen (for å fylle opp) 
 
MANGLENDE SØKNING: 
Mange innsatte vil ikke innrømme at de har et problem 
Mange gidder ikke ta tak i problemene sine. Bare suser av gårde  



             KYRRE`S ERFARINGER MED 
 
              3 RUSMESTRINGSENHETER 
 
MED SVÆRT FORSKJELLIGE MÅLGRUPPER 





Organisering 



Organisering av TSB 



 Ansvar for TSB forankret i en seksjon i SØHF 

 1-2 ansatte pr enhet 

 Organisert som eget team ved SMP Sarpsborg 

 

 Synergieffekter og ledelseinvolvering  



 Pasientperspektiv 

 

 Prosjekt- og samhandlingsperspektiv 

 

 Kompetanseutvikling 



 Tilgjengelighet 

 

 Involvering 



 Individuell oppfølging 

 

 Konsultasjon/veiledning 

 

 Prosjektsamarbeid 



 Arbeidsgruppe 

 

 Styringsgruppe 



 Interferens 

 

 Overkill 

 



 Avslag 

 

 Rett til døgnbasert rusbehandling 

 

 Rett til poliklinisk behandling/utredning 



FREMTIDSVISJONER 



Områdene som skal kartlegges: 
Generell informasjon om den innsatte 

Boforhold 

Utdannelse, arbeid, sysselsetting  

Økonomisk situasjon 

Privat sosialt nettverk 

Fysisk helsetilstand 

Psykisk helsetilstand 

Bruk av alkohol 

Bruk av narkotiske stoffer og medikamenter 

Aggresjon og bruk av vold eller trusler 

Avhengighetsbehandling 

Deltakelse i program i kriminalomsorgen 

Gjenoppretting 

Offer for aggresjon og bruk av vold 

Egenvurdering 
 

KARTLEGGING – pilot i 2011  

Piloten starter i november 



10 + 10 

celler 
12 + 10 

celler 

Kontorer 

Samtalerom 

C 5 - 8 
C-7: Rus Utslusning 

Fagansvar rus 

(Motivasjons- 
avdelinger) 



FASE 2 

OVERGANGSBOLIGEN 

FASE 1 

AVDELING C 

RUSMESTRING 1 OG RUSMESTRING 2 



OVERGANGSBOLIGEN 



SOMMER 2011:  
NYE MEDARBEIDEREPÅ FAG OG UTSLUSING 



VEIEN VIDERE 

Pasientrettigheter 

Gir en mulighet for vurdering til videre behandling etter endt soning 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! 


