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FORMÅL

Høyrisikoprosjektet
et samarbeid mellom
St. Olavs Hospital: avd. Brøset Kompetansesenteret for sikkerhets‐,
fengsels‐ og rettspsykiatri
Trondheim kommune: Enhet Psykisk Helse og Rus
Trøndelag Politidistrikt: Trusselkoord., SARA‐kont., Barnehuset,
Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Prosjektets formål er å etablere en tverretatlig, tidlig og samordnet
intervensjon overfor utsatt for ‐, og utøver av vold ‐ med intensjon om
å hindre ny alvorlig partnervold. Det er et mål, på sikt, at
samarbeidsstrukturene og tilbudene prosjektet gir blir innlemmet i de
ordinære tjenestene.

STRAFFESAKSPROSESSEN

Målgruppe og antall

Anmeldelsesfase

Etterforskning

Påtaleavgjørelse

Domstolsbehandling

Voldshandling

Kari Peder

Prosjektets målgruppe er utsatt for, og utøvere av alvorlig, potensielt dødelig
partnervold som blir meldt til Trøndelag politidistrikt. Anslagsvis ca 40
personer per år (utsatte og utøvere inkludert). Involverte barn i disse sakene
vil komme i tillegg.

Anmeldelse

Rettskraftig
dom

SARA:risikovurdering
Høy risiko for
gjentagelse av
partnervold
AVVIKTIMISERING
HRP Trusselutsatt

Støttesenteret

Ta tilbake kontroll
Omsorg Stabilisering Beskyttelse Kaoskontroll Kartlegging Info sak/
prosess Normalisering Psykoedukasjon Bearbeidelse Frykt/ skyldReduksjon Mestringsfokus Familieperspektiv Videre-lose

Vitneforb.

Vitnestøtte

Forsonin
g
veier
videre

Sosial/helse/ NAV
Barne/fam-tj.
Fam.vern
DPS/ Traumebeh.
øvrig hjelpeapp.

Tilbud til trusselutøver

Resultat til nå

6-7 samtaler med terapeut Kompetansesenteret Brøset og Trondheim
kommune

Prosjektet har jobbet med totalt 10 saker. Dette er saker som ut fra en
SARA SV har kommet ut i “Høy risiko” for ny vold.
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kartlegging av vold og sårbarhetsområder
stabilisering
motivasjon
mestringsstrategier
bistand i henvisning til andre hjelpetiltak etter behov

I 6 av 10 saker har barn vært involvert
6 av 10 saker er alkohol relatert
7 av 10 saker har etnisk norsk trusselutøver
6 av 10 saker er trusselutsatt ikke etnisk norsk
Det er meldt om en del brudd på besøks-/kontaktforbud i
prosjektperioden
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Anmeldelse
(Straffesak)
SARA- risikovurdering
utføres av SARAkontakt

Høy/ekstrem
høy risiko

SARA- Beslutningsgruppe (SARAkontakt, Støttesenteret,
Trusselplanlegger, etterforsker
påtalejurist
Bekymring

Etterforskningssporet

Lav eller
moderat risiko

Støttesenteret

Fases ut

Forskning tilknyttet Høyrisikoprosjektet

Etterforskning
gjennomføres

 Organisatorisk forankret ved St. Olavs hospital, avd. Brøset kompetansesenter for
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
 Vitenskapelig forankret ved NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt
for psykisk helse og Karolinska Institutet, Stockholm.
 Forskningsmessig ansvarlig: Tom Palmstierna, MD, PhD, NTNU/Karolinska
Institutet

Styringsgruppe
Prosjektgruppe
Arbeidsgruppe
Motivasjons-,
stabiliseringssamtale
r for TU/TØ

SARA
fullversjon

 Prosjektdeltakere:
Merete Berg Nesset, MSc, PhD-stipendiat, Brøset.
Camilla Buch Gudde, prosjektansvarlig, Brøset.
Bodil Stenkløv, prosjektkoordinator, Brøset.
Johan Håkon Bjørngård, veileder, prof., NTNU

Beskyttelse
Avviktimisering
Relevant
behandling/oppfølging
Relevant
behandling/oppfølging
kommune,
spesialisthelsetjeneste

Henleggelse

Dom

Studie 1:
Politiets risikovurderinger av partnervold med SARA:SV og tid til gjentatt
voldshendelse: En prospektiv kohortstudie av partnervoldsutøvere.
Mål:
Studere politiets risikovurderinger for gjentatt partnervold og tid til ny hendelse.
Målet er å belyse faktorer som kan ha betydning for økt tilbakefallsrisiko.
Utvalg:
Alle registrerte partnervoldsaker meldt Trøndelag politidistrikt 2015-2021.
Anslagsvis 200 SARA:SV vurderinger pr. år.
Data:
Alle førstegangs vurderinger med SARA:SV og gjentatte hendelser pr. person.
Indirekte personopplysninger kjønn, alder, etnisk bakgrunn for utøver og utsatt.
Informasjon om anbefalte og gjennomførte tiltak i sakene.

Studie 2:
Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av
erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse.
Mål: Økt kunnskap om virksomme beskyttelses- og forebyggende tiltak i høyrisiko
partnervoldsaker fra voldsutsatte og voldsutøveres perspektiv.
Utvalg: Voldsutsatte og –utøvere som henvises til individuelt samtaletilbud.
Anslagsvis 30 saker/60 individer årlig
Metode: Kvalitativ studie basert på semistrukturerte, individuelle intervjuer med
voldsutsatte og –utøvere.
Problemstillinger som belyses (utdypes ytterligere i intervjuguide)
 Erfaringer fra det første møte med politiet i forbindelse med voldshendelsen(f.eks.
opplevelse av å bli ivaretatt? Tatt på alvor? Tillit? Henvist videre?)
 Erfaringer fra iverksatte beskyttelsestiltak (f. eks besøksforbud, voldsalarm etc.)
 Erfaringer fra andre tjenestetilbud (f. eks. barnevernet, psykisk helsetjeneste,
kommunen? Rus?)
 Erfaringer fra deltakelse i samtaletilbud gjennom den tverretatlige intervensjonen.

Aktuelle problemstillinger:
 Sammenheng mellom politiets klassifisering av lav-, moderat- eller høy risiko
for gjentatt partnervold og tid til ny hendelse?
 Er tid til ny hendelse avhengig av risikofaktorer for partnervold hos voldsutøver
(faktor 1-10 i SARA:SV)?
 Er tid til ny hendelse avhengig av demografiske variabler hos voldsutøver og
voldsutsatt (kjønn, alder, etnisk tilhørighet)?
 Er tid til ny hendelse avhengig av sårbarhetsfaktorer hos voldsutsatt (faktor 1115 i SARA:SV)?
 Analyse av anbefalte og gjennomførte tiltak og er det sammenheng mellom
type tiltak og tid til ny hendelse?

Status og framdriftsplan
Godkjenninger:
 Klarert fra REK, faller utenfor helseforskningsloven og dermed utenfor REKs
mandat.
 Avventer endelig avgjørelse fra NSD, desember 2018.
 Godkjenning fra Rådet for taushetsplikt og forskning, fritak for taushetsplikt for
opplysninger fra straffesaker.
 Godkjenning fra Riksadvokaten
 Godkjenning fra Politidirektoratet.
Framdriftsplan:
 Begge studier: Oppstart umiddelbart etter godkjenning NSD, januar 2019.
 Registerstudien: Registrere SARA:SV og nye hendelser pr. person fra 20152021
 Kvalitativ studie: N? Tilstreber rikt materiale, variasjon, til «metning».
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