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Den pågående 
massefengslingen i USA 
ødelegger helse og gir tapte 
leveår

Å være i fengsel forverrer flere 
helseutfall, og hvordan fengsel 
er med på å spre sykdom 

Man ser en sammenheng 
mellom økning i fengselsrater 
og økning i overdose 



40 år med 
«tough on
crime» og 
«war on drugs



«Gjengangere» har 
mer alvorlige 

problemer med 
psykisk helse og rus  

samt sosioøkonomiske 
utfordringer 



Drug misuse is a public health issue; more than 
a criminal one, and like many other petty 
crimes, it would be more effectively addressed 
by investment in social and community 
services, and not in steel bars.



Ok – det var USA, 
men hvordan er 

det i Norge?



Litt FAKTA om fengsel i Norge 

• I 2018 var gjennomsnittlig antall innsatte 3425 personer 

• Av alle løslatelser i 2018, ble 
• 20 % løslatt innen 30 dager 
• 55 % (2260) løslatt innen 90 dager 

• En straff kan sones på mange måter: 
• Ubetinget fengsel (høyt og lavt sikkerhetsnivå)
• Betinget fengsel – EK (fotlenke)
• ND: Narkotikaprogram med domstolskontroll

• I Norge er det 64 operative fengsler 
• Halden (227 innsatte) vs. Mosjøen fengsel (15 innsatte) →

begge er fengsel med høy sikkerhet 

MI sertifisert



Fengsel i Norge 

Fengselsstraff innebærer tap av frihet; den som er 
innsatt i fengsel har bortsett fra frihetsberøvelsen de 
samme rettighetene som andre norske borgere.

• Importmodellen – like tjenester innenfor og 
utenfor fengsel



Halden prison - sometimes referred 
to as the world´s most humane prison 

”Who do we want as our neighbour?” 



Men, Norge er ikke bare best 
i klassen

Photo by Marco Chilese on Unsplash



Selvmord i fengsel 
–

Norge på topp

Fazel et al, 2017; The Lancet Psychiatry  



Isolasjon i fengsel
-

Norge på topp

Bilde fra Oslo fengsel. Foto: Aina J. Rønning



Ruslidelser blant innsatte  –
utbredt også i Norge



Rus blant innsatte i norske fengsel 

Påvirket under lovbrudd
Mer enn 60% var påvirket 
da de begikk lovbrudd

Helseutfordringer
10% i LAR under soning
10% Hepatitt C
30% sterkt plaget av angst og 
depresjon 

39 %

17 %

25 %

19 %

Nei

  Alkohol

  Narkotika

  Begge
deler

Lovbrudd
Mer enn 50% soner for 
rusrelatert kriminalitet  

Rusbruk 
50% hadde daglig bruk av 
rusmidler før soning 
- Høy andel med blandingsbruk 
og injeksjonserfaring 

Sosial situasjon
Utenfor arbeids-og
boligmarked  

Utenfor behandling 
- Men har behandlingsbehov 

Fengsling 
Risiko for overdose etter 
løslatelse fra fengsel  



Til forskjell fra en rekke andre land, har innsatte i 
Norge rett til rusbehandling i fengsel, og en rekke 
tiltak eksisterer

• MEN, forskning har i for liten grad dokumentert effekten 
av rusbehandling i fengsel 

• Blir innsatte screenet og diagnostisert under 
soning?

• Tilbys innsatte med ruslidelser tilstrekkelig og 
adekvat behandling under soning?

• Og, hvordan går det egentlig med innsatte som har 
fått behandling, eller ikke fått behandling, etter 
løslatelse 



PriSUD: Diagnosing and treating substance
use disorders in prison

Hva er PriSUD?

Før soning
Risikofaktorer

Under soning
Behandling/tiltak

Etter soning
Utfall
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Senter for rus- og avhengighetsforskning

- Oppstart i 2007 – Helge Waal 

- NFR finansiert fokus på klinikk-nær rusforskning 

- HDIR: Oppfølging av pasienter i LAR

- Institutt for klinisk medisin, UiO

- Thomas Clausen – senterleder  

- Nåværende forskningsområder: 

- Nalokson 

- Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

- Fengselspopualsjonen 

- Heroinassistert behandling (HAB)



- Oppstart i 2018

- En del av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, OUS

- Visjon: Bedre behandling for pasienter med 

rus- og avhengighetslidelser

- Ledes av Espen Ajo Arnevik

- Nåværende prosjekter: 

- Fra rus til arbeid

- Metadon ved lavterskeltiltak (LASSO)

- Rusbruk hos overlevende av overdoser (RUA)



PriSUD – to hoveddeler

The Norwegian 
offender mental 

health and addiction 
(NorMA) – studien

The Norwegian 
Prison Release Study 

- nPRIS



The Norwegian offender mental health 
and addiction (NorMA) - studien

Formål - kartlegge rus og helse blant innsatte i fengsel 

Innsatte – vi ville ha med alle 

- Høyt og lavt sikkerhetsnivå, og overgangsbolig

- Dom og varetekt

Personlig datainnsamling med spørreskjema 

- Til sammen 57 enheter ble besøkt

- 1499 innsatte svarte på skjema 

- Alle data ble samlet inn i løpet av 2013-2014



Registerdata Spørreskjema

Forskningsspørsmål og datakilder - NorMA

Personnummer

Hvordan går det med innsatte etter løslatelse?



Ønske om personnummer fra innsatte –
ikke bare enkelt

• Eksempel på svar:

• Har ikke 

• Husker ikke 

• Aldri i verden!

Men de fleste var positive ☺

• Vi fikk 741 skjema med valide personnummer som nå skal 
kobles med register i PriSUD-studien  



The Norwegian Prison Release 
Study - nPRIS
• Mål: Kartlegge omfanget av behandling av 

ruslidelser i fengsel, samt å undersøke utfall 
knyttet til denne behandlingen

• Metode: Kobling av flere nasjonale registre og 
databaser

• Hvem: ≈ 96 000 personer løslatt ≈165 000 
ganger

• Hvor: Alle norske fengsler

• Når: 2000 - 2017

• Resultater: Artikkel om risiko for overdose etter 
løslatelse



Registerkoblinger
• Både NorMA-data og nPRIS-data skal inngå i 

registerkoblinger

• Flere nasjonale register og databaser er aktuelle 
for kobling:

1) Kriminalomsorgens produktivitetsfremmende 
informasjonssystem (KOMPIS)
2) Dødsårsaksregisteret (DÅR)
3) Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
4) Straffesaksregisteret (STRASAK) 
5) Norsk Pasientregister (NPR)
6) Databasen FD-Trygd 

• La oss se på et tenkt eksempel for å se på 
hvordan informasjonen i registrene kan brukes



Ole, 36 år

Soner en dom 

på 3 år for vold 

og besittelse

Historien om Ole 

ADHD-diagnose, 21 år

Fikk forskrevet 

benzodiazepiner pga. 

angst, 25 år

Sonet første dom på 5 

måneder for tyveri og 

hærverk, 19 år

Har senere blitt 

anmeldt og domtfelt 

en rekke ganger

Fullførte yrkesfag på 

VGS, men klarte aldri 

å få praksisplass

Har mottatt forskjellige 

trygdeytelser siden 

han var 19 år
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i sinnemestringsprogram



Ole, 36 år

Soner en dom 
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hærverk, 19 år
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en rekke ganger

Fullførte yrkesfag på 

VGS, men klarte aldri 

å få praksisplass

Har mottatt forskjellige 

trygdeytelser siden 

han var 19 år

Vil Ole begynne å 

misbruke 

benzodiazepiner?

Får Ole hjelp med sine 

psykiske problemer?

Vil Ole falle tilbake til 

kriminalitet?

Er Ole i risiko for å dø 

av overdose eller i en 

ulykke?

Vil Ole noen gang 

komme i arbeid?

Fremtiden til Ole 

Har sonet på 
rusmestringsenhet og deltatt 

i sinnemestringsprogram



Alle som soner en dom har en unik historie. 
Historien vil sammen med soningsforholdene 
påvirke hvordan det går etter løslatelse!

Hvordan kan vi lære av Ole sin historie?
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Tiltak for å redusere overdoser etter løslatelse fra fengsel er nå etablert 

Hvordan er praksis endret? 

Tiltak: Ansvar:

1. Innkomstsamtale
Helseavdelingen, evt som oppfølging av BRIK 
eller ordinær innkomstsamtale

2. Informasjon om overdose, 
førstehjelp og utdeling av 
Nalokson

Kriminalomsorgen i samarbeid med 
helseavdeling og eventuelle eksterne aktører

3. Løslatelsessamtale
Kriminalomsorgen, evt i samarbeid med 
helseavdelingen så tett opp til løslatelse som 
mulig

4. «Time i hånden»
Kriminalomsorgen og helseavdelingen i
samarbeid med brukerorganisasjoner, NAV, 
Kommune, fastlege, o.l

✓KRUS driver opplæring av 
fengsel i hele Norge 

✓14 fengsel har fått opplæring

✓Mer enn 200 deltakere 

✓Skal rulles ut nasjonalt ☺

Status i dag 



Unik mulighet i Norge 

• Universelle rettigheter til helse og 
sosial trygghet 

• Registerdata – «den nye oljen»

• Personnummer

• Relativt liten populasjon



«Take home»

1. PriSUD er et dritkult 
forskningsprosjekt som ledes av 
Anne og Marianne

2. Sjekk innom prisud.no og følg 
oss på Instagram @prisud.no

3. Hvis du vil ha mer informasjon 
eller ønsker å bidra med noe er 
det bare å ta kontakt!

All kontaktinfo finnes på prisud.no




