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innhold

• Repitisjon fra i går

• Litt forskning

• Prosjekt for BUF-dir

• Forsøk på teori

• Hva med skandinaviske land?

• Hvordan er det – var det i særomsorgen
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Sideblikk til England

• Winterbourne view (2011)

• https://www.youtube.com/watch?v=wqYZi19jvBM

• 2011: 8.000 domsanbragt på institusjon

• 2019: 3.000

https://www.youtube.com/watch?v=wqYZi19jvBM


Forskning
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Forekomst av utviklingshemming blant innsatte



Innsatte med utviklingshemming i Norge (2008)

•Hadde behov for hjelp i skolen

•Mangler yrkesretta utdanning

•Oftere diagnostisert m/dysleksi

•Hadde psykiske problemer som 
barn

•Er medisinert for psykiske lidelser

•Flere soninger i fengsel

•Lengre tid i fengsel

•Begår sjeldnere narkotikaforbrytelser

Søndenaa, Rasmussen, Palmstierna & Nøttestad (2008).
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kommunikasjonsvansker
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Oppdrag

• Gi ny kunnskap om situasjonen for personer 

med utviklingshemming i norske fengsler, og 

belyse hvordan ulike aktører kan bli bedre til 

å fange opp og tilrettelegge for denne 

gruppen under straffegjennomføring? 

– Buf-dir

• Tilnærming til oppdraget:
1. Hva er status for kunnskapen?

2. Hva er gjeldende rett?

3. Kriminalomsorgens, og helse- og 

omsorgstjenestens praksis for identifisering 

og oppfølging av innsatte med utv.h

4. Intervju med kriminalomsorgens 

tilbakeføringskoordinatorer?
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Status for kunnskapen

• Gjennomgang av 50 forskningsartikler de 

siste ti årene

– Dominert av vestlige land

– Stor variasjon på forekomst av 

utviklingshemming (mean=13 (sd=12)) 

blant innsatte.

– Fokus på ASD

– Fokus på unge lovbrytere, dels barn

– Fokus på urbefolkning (Australia)

– Ny kunnskap om identifisering

– Ny kunnskap om levekår etter endt 

soning
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Hva er gjeldende rett?

– Regelverk som påvirker omfanget av 
pers med utvh. i fengsel

• Straffeloven §20 c (Tilregnelighet, utvh. 
Høy grad) 

• Straffeloven §62 §63 (tvungen omsorg)

• Straffeloven §80 g (Utvh. lett grad)

• HOTL kap 9?

– EMK

– CRPD

– Regelverk under 
straffegjennomføringen:

• §18 (aktivitetstilbud)

• §3, §15, §12 (overgang til frihet)
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Praksis for identifisering og 

oppfølging av innsatte med utv.h

• Kriminalomsorgen

• Undersøkelse besvart av 40 enheter innen 

kriminalomsorgen (svarandel 69%)

• Helse- og omsorgstjenestene

• Undersøkelse besvart av 28 helsetjenester knyttet til 

fengsel (svarandel 72%)

• Tilbakeføringskoordinatorer (n=6)

• Intervju

– Fordelt over ulike sikkerhetsnivå

– Med ulikt antall ansatte

– Mer enn halvparten av enhetene hadde årlig 

innsatte med kjent psyk. utv.h.
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Praksis for identifisering og oppfølging

• Rutiner for å fange opp?

– Innkomstsamtalen

– Ved mistanke har 1 av 3 fengsler formelle prosedyrer

– Etterlyser bedre informasjonsoverføring og samarbeid mellom 

kriminalomsorgen og helseavdelinga.

– Tilbakeføringsoordinator: «En vi hadde viste ingen empati. Han ville ikke 

møte fornærmedes mor i konfliktrådet. Hun fortalte at domfelte var 

utviklingshemmet. Domfelte gjorde veldig mye dumt under soning. Sa for 

eksempel at han samarbeidet med politiet. Hvis vi hadde kjent til hans 

utviklingshemming kunne vi ha beskyttet han bedre.»

• Ved spørsmål om strafferettslig tilregnelighet?

1. Varsler regionen  (50%)

2. Varsler helseavdelingen (30%)

3. Varsler påtalmyndigheten (20%)
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Praksis for identifisering og oppfølging

• Forberedelse til løslatelse?
– «Problemet med brukermedvirkning kan være at dette er en 

gruppe som fort lærer seg å snakke oss etter munnen, de 
skjønner hva vi er ute etter og svarer det de tror vi vil at de 
skal si».

– «Hvorfor ikke starte tilbakeføringsarbeidet tidligere for disse 
personene» ?

• Samarbeid med hjemsted, hjelpeapparat mm.
– «samarbeidet med offentlige instanser er veldig mye bedre nå 

enn for 10-15 år siden. Vi har påvirket og signalisert at 
tjenestene må komme i gang med arbeidet mens personen 
ennå sitter inne, ikke vente ….. Kommunene er mye mer 
aktive og initiativrike i forhold til før»

• Prøveløslatelse - EK
– «Det gikk bra i fire måneder. Han fulgt skjemaer, som var godt 

forberedt. De var laminerte og inneholdt ting slik som rutetider 
etc. Så sluttet han å ta telefonen eller åpne når noen ringte 
på».
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Anbefalinger - identifikasjon

• Integrere identifikasjon i PU, BRIK, 

innkomstsamtaler

• Opplæring om tilrettelegging 

• Opplæring om tilleggsproblemer

• Informasjonsutveksling

• Rutiner for utredning av sannsynlige 

tilleggsproblemer ved utviklingshemming



15

Anbefalinger - tilrettelegging

• Utviklingshemmede må klassifiseres som sårbar 

gruppe på linje med kvinner, barn og psykisk syke

• Samarbeid mellom fengsel, helsetjeneste og 

importerte tjenester

• Ressursavdelinger for innsatte med 

utviklingshemming

• Tilpassede kultur og fritidstilbud

• Formidling av informasjon og kommunikasjon for 

mer medvirkning

• Erkjenne tidsaspektet
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• Ansvarsgruppe og Individuell Plan

• Gi en oversikt over hvem som kan kontaktes og 

når denne kontakten er betimelig i 

løslatelsesarbeidet

• Gi rom for kreative og utradisjonelle løsninger i 

overgangen til frihet

• Dokumentere og formidle de vellykkede 

eksemplene

Anbefalinger – progresjon 

og løslatelse
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Modell for å forstå utviklingen 

Nevn Schwartz et al., 2015 



*Noen betraktninger: Ikke 
identifisert, Seksuallovbrudd, EK, identitet, 

Sterk økning av særreaksjon tvungen 
omsorg



Skandinavia

Norge Danmark Sverige

Tilregnelig og kan 

idømmes fengsel ved 

IQ>60

Ikke strefferettslig

tilregnelig ved IQ<60 

og eller tilsvarende 

kognitiv svikt

->dom til tvungen 

omsorg under gitte 

vilkår

Pt: 36 dommer

Ikke strefferettslig

tilregnelig ved IQ~70

Fire ulike domsnivå

fra tilsynsdom til 

sikret institusjon.

Pt: ca 500 dommer

Alle er strafferettslig 

tilregnelig, men kan 

idømmes 

«Rättspsykiatrisk

vård» ved alvorlig 

psykisk lidelse. 

Ingen oversikt over 

personer med 

utviklingshemming 

innafor dette 

systemet
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Skandinavisk samarbeid
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Yrekslivskvalitet og arbeid med domfelte med 

utviklingshemming
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Tidligere sikkerhetspsykiatriske tiltak


