
Bakgrunn
Helsetjenestens erfaringer er at pasienter med kriminell atferd blir gjengangere
i systemet. Ved Seksjon Sikkerhet, Psykiatrisk Divisjon, Helse Stavanger, stilte
en seg spørsmålet: Kan disse personene hjelpes bedre ved en tidlig samhandlet
intervensjon? 
Prosjekt ble etablert for å utarbeide en samhandlingsmodell og komme
denne pasientgruppen tidlig i møte. Unge kriminelle har stor fare for gjentatt
kriminalitet og utfordringer i forhold til psykiatri og rusproblematikk.

Krimsoneprosjektet satser på tidlig intervensjon for å forebygge ny kriminalitet
og å fremme psykisk helse og fungering. Prosjektinstansene har økt fokus på
individuell oppfølging. Kandidatens kompetanse på eget liv anerkjennes i
samarbeidet med fagfolk.

Tilbudet retter seg mot personer mellom 18 og 25 år, bosatt i Sola kommune
som vil ut av en kriminell løpebane.

KRIMSONE

Problemstilling
Hvordan kan unge personer, som er tiltalt for å ha
begått kriminelle handlinger, bli hjulpet på en best
mulig måte?

Mål med prosjektet
• Å styrke samarbeid mellom instanser.
• Å forebygge en negativ utvikling 
• og hjelpe kandidaten til et godt liv: 

- At kandidaten ikke begår ny kriminalitet
- Kandidaten har god psykisk helse 
- Kandidaten er rusfri

Metode
• Individuell oppfølging

Tiltak
• Praktisere samhandlingsmodellen med klare roller 
• og ansvarsfordeling 
• Tilby oppfølging og bistand før, under og etter 
• evtuell soning
• Tett oppfølging i samarbeid med alle involverte 
• instanser til beste for kanditaden.
• Brukermedvirkning
• Oppfølging ved rusproblematikk

Målgruppen
Målgruppen for prosjektet er unge voksne som har
begått en kriminell handling.

Inklusjonskriterie
• Kandidaten er mellom 18 og 25 år.
• Har begått en kriminell handling 
• Rusproblematikk.
• Har permanent oppholdstillatelse i Norge.
• Er bosatt i Sola Kommune

Kontakt e-post: krimsone@sus.no

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og forankret 
i Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk Divisjon 
i samarbeid med Sola Kommune, Kriminalomsorgen,
NAV og Politiet.

4. Koordinator oppfølging under soning      
• Samhandling med Kriminalomsorgen
• Planlegge opphold i fengsel sammen 
• med kandidat     

5. Løslatelsesprosessen
• Kriminalomsorgen informerer koordinator 
• og planlegger løslatelse sammen 

6. Oppfølging ift Sola kommunenes tilbud  

• Oppfølging av hjemmeboende 
• med psykiske lidelser og ruslidelser

• Hjelp i livskriser

• Botilbud

• Dagtilbud

• Arbeidstrening

• Publikumsforedrag forebyggende arbeid

• Fritidskontakt

• Trening

• Frivillighetsarbeid

• Brukerforum

• Pårørendearbeid

• Oppfølgingsansvar mellom instanser 
• til beste for kandidaten   

Kriminell handling

SAMHANDLINGSMODELL

1. Tidlig intervensjon:
• Politi, Kriminalomsorgen, NAV eller andre, 
• melder nye kandidater til koordinator 
• i Sola Kommune
• Koordinator kontakter kandidat 
• med skjema: «Uforpliktende samtale»   

2. Inklusjon i Krimsone:  
• Inngåelse av Krimsonekontrakt          
• Henvisning til Krimsoneprosjektet 
• via fastlege
• Kartlegging av kriminogene faktorer, 
• oppfølging og behandling 
• Vurderingssamtale med psykolog 
• Avrusning, rusbehandling og ruskontroll
• Kandidat har egen koordinator som har 
• oppfølgingsansvar i to år: 
• - Individuell oppfølging
• - bosituasjon, økonomi, arbeid, skole, 
• - fritidsaktiviteter, pårørende
• - Ukentlig kontakt•
• - Månedlige ansvarsgrupper 

3. Politi vurderer kontrakt med vilkår
• Politijurist vurderer alternativ til fengsel
• Koordinator kan vitne i rettsak og bekrefte 
• kontrakt/avtaler i Krimsoneprosjektet

Sola
kommune

NOK ER NOK!


