
Område Tiltak
Avklare det juridiske 

handlingsrommet for 

innføring av nye 

tvangsmidler

Vurdere om straffegjennomføringsloven gir kriminalomsorgen myndighet til å : 1. innføre løse belter og 

beskyttelseshjelm som nytt tvangsmiddel og 2. polstret celle

Utrede og foreslå kravsspesifikkasjon for polstret celle

Utrede og foreslå kravsspesifikkasjon for beskyttelseshjelm og belter for immobilisering

Utarbeide risikovurdering jfr. forskrift om utførelse av arbeid kap. 23 og kap. 23A knyttet til innføring av de 

aktuelle tvangsmidlene

Utarbeide utkast til regelverk for bruk av polstret celle,  beskyttelseshjelm og belter for immobilisering

Utrabeide utkast til mal for vedtak om bruk av polstret celle,  beskyttelseshjelm og belter for immobilisering

Pilotere bruk av mindre inngripende tiltak -polstret celle,  beskyttelseshjelm og belter for immobilisering

Evaluere pilot

Beslutning fra etatsledermøtet 07.12.21 - Avvikling av sikkkerhetsseng

Innføring av nye mindre 

inngripende tiltak og 

tvangsmidler - polstret celle, 

samt  beskyttelseshjelm og 

belter for immobilisering



Utarbeide veiledningsmateriell/ idebank for arbeid med innsatte i målgruppen

Utrede bruk av risikovurderingsverktøy for innsatte i målgruppen, herunder innhente kunnskap og erfaringer 

med verktøy som benyttes i psykisk helsevern og kriminaomsorgen i andre land

Utrede praksis og forståelse av de ulike tilsynsbegrepene i kriminalomsorgen og utarbeide utkast til nasjonale 

standarder for tilsyn og forslag til nasjonale og felles begrep

Sikre videre drift av aktiviserings-/ ressursteam som virkemiddel i ivaretakelse av innsatte i målgruppen

Utarbeidelse av nasjonal mal for begjæring om tvungen undersøkelse eller innleggelse/ behandling i psykiatrisk 

sykhus

Utarbeidelse av opplæringsmateriell for fengselsledere og andre beslutningstakere om bruk av begjæring om 

tvungen undersøkelse eller innleggelse/ behandling i psykiatrisk sykhus

Gjennomføring av opplæring av fengselsledere og andre beslutningstakere om bruk av begjæring om tvungen 

undersøkelse eller innleggelse/ behandling i psykiatrisk sykhus

Utvikle metodikk for håndtering av innsatte som utgjør en fare for alvorlig selvskading uten bruk av sikkerhetsseng, men 

ved bruk avv løse belter, beskyttelseshjelm og polstret celle.

Utarbeide utkast til opplæringplan og opplæringsmateriell for bruk av beskyttelseshjelm og belter for 

immobilisering

Økt kunnskap, kompetanse 

og ferdigheter blant ansatte

Avklare om innsatte fyller 

vilkårene for innleggelse

Styrking av det forebyggende 

arbeidet



Utarbeide differensiert opplæringsmateriell for gjennomføring i enhetene. Tre opplæringspakker: 1. 

Forebyggende arbeid,  konfliktdempende og de-eskalenderende kommunikasjon og intervensjon samt 

alternative tiltak til bruk av tvang. Målgruppe ansatte som jobber med innsatte og helsepersonell i fengslene. 2: 

Opplæring  av ledere og beslutningstakere om skadevirkningene av isolasjon og bruk av tvang, lov og regelverk, 

krav til internkontroll og oppfølging. 3. Fysisk maktanvendelse – ny modul for opplæring i bruk av nye 

tvangsmidler og teknikk for intervensjon uten bruk av sikkerhetsseng for ansatte som jobber med innsatte i 

pilotfengslene
Utarbeide plan for gjennomføring av opplæring for enhetene

Gjennomføre opplæring i henhold til plan

Utrabeide utkast til nye maler for vedtak etter § 38 (differensierte maler for ulike typer tvangsmidler)

Utrabeide utkast til nye maler for protokoll/ tilsynsjournal ved bruk av tvangsmidler

Utarbeide utkast til nasjonalt system for internkontroll for bruk av tvangsmidler, herunder rapporteringsrutiner

Regulering av 

vedtakskompetanse, 

internkontroll og oppfølging


