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Referat Brukerråd i kriminalomsorgen 
 

Dato møte: 13. juni 2022 

Møtetid: Kl 12:00 – 14:30 

Møtested: Kriminalomsorgsdirektoratet, Lillestrøm, møterom Strømmen 7 etasje 

 

Møteleder: 

Deltakere: 

 

 

 

Johan Lothe (Wayback) 

Johan Lothe (Wayback), Jenny Kjønnaas (RIO), Anders Steen (FRI), Hanne Hamsund (NFF), 

Simen Iskariot Larsen (Røverradion),  

Line Duesund Svendsen (Stine Sofies Stiftelse, vara for Endre Bendixen i pappapermisjon), 

Lise Sannerud (KDI), Line Wilberg (for Heidi Bottolfs), Marthe Hamran (KDI, referent) 

Fraværende: Morten Harg (Nettverk etter soning), Heidi Bottolfs (KDI) 

 

Saknr Sak 

1/2022 Nytt fra KDI 

- Oppdatering omkring aktuelle saker i direktoratet: 

Seksjonssjef Line Wilberg gikk gjennom kriminalomsorgens bruk av isolasjon.  

Wilberg presenterte også KDI sitt arbeid med å starte opp et eget 

menneskerettighetsprosjekt.  

 

• Brukerrådet er positive til prosjektet og ga uttrykk for at gjennomgangen bør se 

spesielt hen til Barnekonvensjonen – særlig bør barns rett til kontakt utdypes. 

 

2/2022 Korona i kriminalomsorgen (juridiske utfordringer) 

 

Oppfølging: 

Saken ble besluttet utsatt til et senere tidspunkt 

 

 Pause  

3/2022 Rutiner i kjølvannet av selvmord  

- Hvilke evalueringer blir gjort? 

- Læringsprosesser 

 

Seniorrådgiver Kari- Anne Aasterud gjennomgikk arbeidet som gjøres for forebygging 

og håndtering av selvmord i kriminalomsorgen.  

 

• Brukerrådet var opptatt av en bedre evaluering av selvmordsrisiko under 
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strattegjennomføringen og viste i den forbindelse til at at det kan være behov 

for kartlegging underveis i soningen, og ikke bare ved innkomst.  

 

• Videre spurte brukerrådet om bruk og bevegelsessensor.  

KDI bekreftet at pust og bevegelsessensor er et supplement og ikke oppfølging     

alene. Det ble understreket at kriminalomsorgen utveksler informasjon med helse, og 

at det er helse som må ta ansvaret i risikotilfeller. 

 

• Brukerrådet spurte om evalueringer i kjølvannet av selvmord, og det ble 

informert om at silike gjennomganger først skjer ved den den lokale enheten.  

 

• Brukerrådet var bekymret for manglende helsepersonell i fengslene ved 

innkomst i helgene og ba om at en innsatt må ha mulighet til å få snakke med 

lege.  

 

• Brukerrådet spurte om hvilke muligheter kriminalomsorgen har for å involvere 

andre innsatte ved bekymring for selvmord og foreslo dublering som et 

konkret tiltak for å redusere risiko. 

 

• Brukerrådet var også opptatt av viktigheten av en åpen dialog med de 

pårørende i kartleggingsfasen.  

 

 

Oppfølging: 

Brukerrådet anbefaler en kontinuerlig evaluering av selvmordsrisiko. 

 

Kopi av presentasjonen følger vedlagt. 

 

 Pause 

4/2022 Ulik praksis ved bruk av videosamtaler 

Brukerrådet viste til at det var spredt bruk av videosamtaler i de ulike enhetene før 

korona. Under pandemien ble det tatt i bruk videosamtaler i økende grad. De 

pårørende har gitt gode tilbakemeldinger omkring bruken. Imidlertid synes det å være 

ulik praksis, der videosamtaler i enkelte tilfeller kommer i tillegg til besøk og andre 

steder i stedet for besøk.  

 

• Brukerrådet er opptatt av at det er behov for tydeliggjøring av rutiner og at bruk 

av videosamtaler må prioriteres hos de ulike enhetene. 

 

Oppfølging: 

KDI bekrefter at videosamtaler skal være et supplement til besøk og at behov for lik 

praksis skal tas opp med regiondirektørene.  

 

 

5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Forankre bruk av arbeidsgrupper i arbeidsutvalget 

Brukerrådet ønsker å medvirke i utviklingen av kriminalomsorgen, og i den forbindelse 

ble det foreslått at representanter fra brukerådet tar del i relevante arbeidsgrupper og 

referansegrupper som oppnevnes av KDI. Spesielt aktuelt vil det være for brukerrådet 

å være involvert i utiklingen av nye strategier.  

 

Oppfølging: 

Det ble besluttet at brukerrådets mulighet for deltakelse i referansegrupper skal 
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6/2022 

tydeliggjøres i mandatet.  

 

 

Evt. 

Brukerrådet etterlyser lik praksis for klarering av besøk og foreslo blant annet like 

skjemaer samt muligheten for at besøksklareringen sentraliseres. 

 

Simen Iskariot Larsen tiltrer i ny stilling hos Wayback etter sommeren og det må 

oppnevnes en ny representant fra Røverradion. 

 

Oppfølging: 

Det foreslås at KDI sender brev til Røverhuset og ber om at det oppnevnes en ny 

representant til Brukerrådet med brukererfaring. 

  

 

Oppfølging til neste møte: 

Brukerrådet ønsker en tilbakemelding på innspillene. Gjør Brukerrådet en forskjell? 

 

 

 Planlagte møter  

• Mandag 5. september fra 11:30 - 14:00(lunsj 30 min før møtestart) 

• Mandag 12. desember fra 11:30 - 14:00 

(lunsj 30 minutter før møtestart) 

 

 


