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Forord 
Dette prosjektet er gjennomført ved Briskeby skole og kompetansesenter as ved hjelp av 

midler fra ExstraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektets eier er HLF, 

Hørselshemmedes Landsforbund.  Styringsgruppen har bestått av direktør ved HLF Briskeby 

kompetansesenter as Vigdis Lygren og spesialrådgiver Aud Eli Thjømøe.  

Det ble opprinnelig søkt om midler til et prosjekt som skulle utvikle et opplæringsprogram for 

kompetanseheving innen kriminalomsorgen slik at hørselshemmede under soning får 

likeverdige soningsforhold. Det ble innvilget et beløp som skulle dekke et ettårig forprosjekt. 

Prosjektet har hatt en totalramme på 250.000 kr. 

Som prosjektleder vil jeg benytte anledningen til å takke de innsatte som har bidratt med 

informasjon og ideer. De har først og fremst vært opptatt av at deres engasjement skulle 

komme andre innsatte til gode. De ansatte som har stilt opp og lagt til rette for intervjuer og til 

dels selv stilt opp som informanter, har vist en verdifull vilje til åpenhet og interesse for å 

lære. Denne positive responsen har gjort at arbeidet med prosjektet har virket relevant og 

meningsfylt. 

Hos Kriminalomsorgens sentrale forvaltning KSF, har jeg fått mange gode råd hos Gerhard 

Jans Ploeg. På Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS vil jeg takke for god 

bakgrunnsinformasjon og oppmuntrende ord hos Forsker Yngve Hammerlin. Jeg vil også 

takke for den tillit vi ble vist hos undervisningsleder Kari Undheim. 
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Sammendrag 
”Innsatt og inkludert” er et positivt ekko til ”Straffet og isolert” som var tittelen på Hilde 

Haualands Faforapport om innsatte med funksjonsnedsettelser. Et ekko er alltid svakere enn 

utgangspunktet og vi har ikke hatt mulighet til å gjøre en tilsvarende studie. Vi har konsentrert 

vår oppmerksomhet om de hørselshemmede og vært opptatt av å bygge opp vår kompetanse 

når det gjelder hørselshemmedes møte med kriminalomsorgen. Vi har også brukt tid på å 

opprette kontakt og skape tillit i ulike miljøer innen kriminalomsorgen for at vår kompetanse 

skal anerkjennes. I vår kontakt kriminalomsorgen har vi hele tiden forsøkt å dele vårt 

engasjement og vår kompetanse, blant annet ved å distribuere vår film ”Glem det.” Det har i 

løpet av prosjektet vist seg at arbeidet med å øke kompetansen til ansatte i norske fengsler 

angående hørselshemmede, er noe som må prioriteres. 

Det virker helt naturlig å sitere fra Hilde Haualands rapport: 

”De innsatte opplever at de selv må kjempe for tilrettelegging, og at deres egen innsats for å 

få dekket grunnleggende behov ikke er nok. Det skjer ingen eller lite kunnskapsoverføring 

mellom ansatte, avdelinger, fengsler eller regioner om tilrettelegging for funksjonshemmede 

innsatte”. 

Dette sitatet er beskrivende for hvilket inntrykk også vi sitter igjen med etter vår kartlegging. 

De innsatte opplever seg isolert fra ansatte og andre innsatte, de opplever dårligere tilbud i 

forhold til massemedier, ingen teknisk tilrettelegging på fellesarenaer og store vansker knyttet 

til telefonering og opprettholdelse av kontakt med sitt nettverk utenfor fengslet.  

Det er mangel på kunnskap hos fengselsledelse og hos betjentene som er den største 

utfordringen, men for at det skal skje noe på det området må initiativet komme fra regionalt 

og sentralt nivå. 

Vi håper at en invitasjon til et møte med KSF vil bli positivt mottatt og at vi i nær fremtid vil 

kunne være med å bidra i et samarbeid som kan bidra til at hørselshemmede opplever verdige 

soningsforhold. 
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Kapittel 1. Prosjektgrunnlag 
 

Bakgrunn 
Fritz Moen saken og Hilde Haualands Fafo-rapport ”straffet og isolert” - som viste at 

funksjonshemmede fanger risikerer å sone under tyngre forhold enn andre, hovedsakelig på 

grunn av økt isolasjon og mangel på nødvendige helsetjenester - ligger som et bakteppe for 

vårt prosjekt og HLF s engasjement for innsatte med hørselshemming. Hilde Haualand kom 

med forslag til en rekke tiltak/mål for å bedre situasjonen for de innsatte med 

funksjonsnedsettelser. Alle disse forslagene forutsetter en utvikling av kompetanse i 

kriminalomsorgen på alle nivåer i forhold til innsatte med funksjonsnedsettelser. For at HLF 

skal kunne bidra med sin kompetanse i møtet med Kriminalomsorgen har det vært nødvendig 

å starte med et kartleggingsprosjekt.   

”Forprosjektet skal belyse og dokumentere antall og omfang av problemet” sies det i 

kommentaren fra fagutvalget. I prosjektet har det derfor blitt lagt vekt på å finne ut hvor 

mange innsatte som gjennom året er hørselshemmet. Problemets omfang forstås i prosjektet 

som en firedelt utfordring; 1 hvilke spesielle utfordringer møter hørselshemmede i norske 

fengsler; 2 Hvilken kompetanse har ledelse og ansatte i norske fengsler i forbindelse med 

hørselshemming? 3 Hva er gjort og hva må til i fremtiden for å heve kompetansen i 

kriminalomsorgen knyttet til hørselshemmedes situasjon? 4 Hvilke behov for teknisk 

tilrettelegging er til stede? 

 

 

 

Målsetting 

Vårt mål har vært at vi skal få en oversikt over dette problemkomplekset som kan skape 

grunnlag for videre engasjement fra HLF og gi grunnlag for oppfølging av 

Kriminalomsorgen. 

På denne bakgrunn har vi derfor som mål å få svar på spørsmål innenfor disse områdene: 

 

 Antall innsatte med hørselshemming 

 Kartleggingsrutiner ved mottak  

 Hørselshemmedes egne erfaringer som innsatte 

 Regelverk/Teknisk tilrettelegging 

 Kompetanse og praksis i fengslene 

 

 

Det er også et mål å publisere en sluttrapport og bruke den som et grunnlag for et mulig 

samarbeid mellom Kriminalomsorgen og HLF. 
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Prosjektets målgruppe 

Prosjektets primære målgruppe er innsatte med hørselshemming. For å kunne kartlegge deres 

situasjon må vi oppsøke dem. Men bildet av deres situasjon vil ikke bli komplett uten at vi 

også setter fokus på de ansatte, fengselsledelse og regionale og sentrale organer som KSF og 

KRUS.  

 

 

Prosjektets betydning 

Vi vet fra offentlig statistikk at antallet innsatte med hørselshemming i norske fengsler er 

begrenset. 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6

102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::

0:0 .  

Dette er statistikk som beskriver utbredelsen av hørselstap og opplevelsen av dette tapet. Vi 

kan forvente at mellom 0,5 og 1,4 % av de innsatte vil definere seg som hørselshemmede. 

Ved å sammenholde dette med tilgjengelige tall på antall innsatte vil det være mulig å 

estimere forekomsten av hørselshemming i norske fengsler. De fleste hørselshemmede i 

norske fengsler ønsker kanskje ikke å fremstå som hjelpetrengende og de innsatte vil ofte ha 

andre problemer som fremstår som større og viktigere slik at hørselshemmedes spesielle 

utfordringer ikke har blitt registrert og prioritert. Typisk nok har flere ansatte i 

kriminalomsorgen som har arbeidet i fengsler i en årrekke hevdet at de aldri har vært borti 

innsatte med hørselshemming. Rent statistisk vet vi at dette må være feil (1% av 11 000 

innsettelser/år er 110 innsettelser av hørselshemmede pr år) og det gir mistanke om at 

hørselshemming ikke blir behandlet med tilstrekkelig ansvarlighet i kriminalomsorgen. 

Ved å kartlegge hørselshemmedes erfaringer i norske fengsler og kriminalomsorgens 

kompetanse i forhold til disse, vil vi kunne bli i stand til å komme med forslag til 

kompetansehevende tiltak overfor kriminalomsorgen.    

En bi-effekt av prosjektet kan være at også ansatte i kriminalomsorgen med hørselshemming 

blir ivaretatt på en bedre måte i fremtiden. 

  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
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Kapittel 2. Prosjektgjennomføring – metode 

 

Administrasjon og styring 

Prosjektleder: Håvard Nielsen 

Styringsgruppe: Direktør Vigdis Lygren, spesialrådgiver Aud  Eli Thjømøe 

 

Gjennomføring 

Metodevalg 

Tidlig i prosjektet ble det klart at det ville bli vanskelig å gjennomføre en kvantitativ 

undersøkelse for å få svar på våre spørsmål. For å kunne presentere kvantitative 

spørreundersøkelser i fengslene ville det være nødvendig å gå gjennom mange ledd: 

Kriminalomsorgen sentralt, regionene, fengselsledelsen, avdelingene i fengslene, de ansatte 

og innsatte. Prosjektet ville ha vært avhengig av å møte velvilje på alle nivåer for å kunne 

gjennomføres. Uttrykket” å skyte spurv med kanoner” kunne vært dekkende hvis vi hadde 

valgt en kvantitativ tilnærming i stedet for en kvalitativ. Det interessante ville ha druknet i et 

stort materiale beheftet med stor statistisk usikkerhet. 

Vi tok derfor beslutningen om å satse på en kvalitativ undersøkelse hvor vi satser på å finne 

intervjuobjekter i fengsler på Østlandet samtidig som vi foretar intervjuer av personer i 

kriminalomsorgen sentralt og i kriminalomsorgens undervisningssenter KRUS. 

 

Arbeidsmåte 

For å få innpass i fengslene regnet vi med at det ville være gunstig med en kontaktperson i KSF som 

kunne gi oss råd. Vi håpet også at de ville støtte oss slik at vi lettere kunne få kontakt med ledelsen i 

de fengslene vi ønsket innpass i.  

Mens vi ventet på svar fra KSF tok vi kontakt med kriminalomsorgen på alle nivåer samtidig, og håpet 

å nøste oss frem til de rette personer og miljøer etter hvert.  

Vi fikk veldig tidlig kontakt med sentrale personer på KRUS. Vi gjennomførte to intervjuer der, en 

med Kari Undheim (undervisningsleder) og Yngve Hammerlin (Forsker). 

Vi ble også invitert til å komme og gjennomføre en forelesning for de nyutdannede fengselsbetjentene 

på KRUS. Ellen Dannevig Straube fra HLF Briskeby kompetansesenter viste filmen ”Glem det” 

(finansiert av Extrastiftelsen) og holdt en forelesning der som ble godt mottatt. Det ble også 

gjennomført en spørreundersøkelse blant fengselsbetjentene som hadde til hensikt å avdekke hvilket 

antall hørselshemmede som befinner seg i norske fengsler og om de nyutdannede betjentene føler 

behov for opplæring i forbindelse med innsatte med hørselshemming (spørreskjema, vedlegg 1).   

Henvendelsene våre til fengsler på Østlandet ble mottatt på svært ulike måter, noen steder var de 

samarbeidsvillige, andre steder kom vi ingen vei og våre henvendelser ble ikke besvart. 

KSF informerte oss om at vi måtte gå gjennom regionene for å få tilgang til det enkelte 

fengsel. Ved vår henvendelse til Region øst ble vi anmodet om å henvende oss til det enkelte 

fengsel, ved kontakt med region sør fikk vi tilsendt "Retningslinjer for behandling av 

søknader om forskning i kriminalomsorgen". Det betød at de to regionene oppfattet prosjektet 

på ulik måte. 
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I motsetning til KSF som sendte en oppmuntrende mail til prosjektet (vedlegg 3) virket det 

som om regionene mente at de hadde viktigere ting å holde på med enn et slikt marginalt 

spørsmål som hørselshemmedes situasjon i norske fengsler. 

Ettersom vi allerede hadde en god dialog med flere fengsler i region sør, valgte vi å fortsette 

med en slik direkte tilnærming. Vi fikk forholdsvis raskt kontakt med et fengsel med en 

innsatt med hørselshemming og regnet med at vi snart ville ha nok informanter, men uten å ha 

regionene i ryggen viste det seg vanskelig å få ledelsene i fengslene interessert i prosjektet. 

De fleste fengslene hadde sannsynligvis heller ikke innsatte med hørselshemming inne. 

Vi valgte derfor å utarbeide en brosjyre (vedlegg 2) som vi sendte til helseavdelingene i 

fengslene sentralt på Østlandet. Da kom vi i kontakt med personer som var interessert i og 

hadde oversikt over de innsattes helse. 

Ganske raskt fikk vi henvendelse fra et fengsel og håpet på at det snart ville komme flere 

henvendelser. HLF Briskebys film ”Glem det”  (finansiert av ExtraStiftelsen) ble lagt ut på 

You-tube, og vi valgte å sende linken til denne filmen til mange vi hadde vært i kontakt med 

før, i håp om å komme i kontakt med flere innsatte. Nok en gang fikk vi kontakt med en 

innsatt med hørselshemming, denne gang i et fengsel i en annen del av landet. 

Vi henvendte oss også til en pårørendeforening, forsvarerforeningen og vi sendte e-post til 

mange ”fengselsskoler”. Vi fikk melding om en innsatt både fra forsvarerhold og 

fengselsskole, hvor det viste seg å være samme person. 

Av frykt for ikke å finne fram til nok innsatte valgte vi også å henvende oss til en del 

friomsorgskontorer i håp om å komme i kontakt med hørselshemmede personer som hadde 

vært innsatt nylig. 

Samtidig som vi hele tiden søkte etter innsatte med hørselshemming gjennomførte vi 

intervjuer med fengselsledere og fengselsbetjenter. Vi leste hva som var skrevet i etatsbladet 

etter Hilde Haualands rapport. Det var derfor naturlig å minne KSF om hva de hadde uttalt i 

den forbindelse i sitt eget etatsblad Kriminalomsorgen. 

Intervjuer med ansatte og ledere ble stort sett tatt opp digitalt. Intervjuer med innsatte måtte 

noteres ned ved hjelp av korte setninger da det ikke var tillatt å ha med opptakerutstyr inn i 

fengslet. Opptakene er referert ved hjelp av til dels ufullstendige setninger som angir 

meningsinnholdet i samtalen. Disse referatene som ligner referatene fra samtalen med de 

innsatte ble brukt til å analysere situasjonen. 
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Kapittel 3. Resultater og resultatvurderinger 

Antall innsatte med hørselshemming 

Målet med spørreundersøkelsen på KRUS, hvor de nyutdannede fengselsbetjentene svarte på 

9 spørsmål på et spørreskjema, var å finne ut hvor mange innsatte i norske fengsler som er 

hørselshemmede, og om betjentene følte behov for kompetanseheving i forbindelse med 

kommunikasjon med innsatte med hørselshemming. 

Fengselsbetjentene (ca 150 stk) hadde hatt sin praksis i fengsler over hele landet slik at deres 

svar ville gi en god indikasjon på antall hørselshemmede. Studentene ble spurt om antall 

hørselshemmede og antall innsatte totalt, og de ble i tillegg spurt om antall innsatte de hadde 

hatt mistanke om var hørselshemmet uten at det var uttalt og dokumentert. Svarprosenten var 

på ca 70 % ( 90 besvarelser, 17 av besvarelsene ble forkastet, 130 studenter tilstede). 

Vi antar at forholdet mellom hørselshemmede og alle innsatte i vårt utvalg vil være tilnærmet 

likt det samme som på landsbasis ettersom studentene har hatt sin praksis i fengsler over hele 

landet. 

Det ble stilt spørsmål om innsatte med synshemming og språkproblemer også. Bakgrunnen 

for det var å få i gang tankeprosessen hos betjentene og gi en viss kontroll med troverdigheten 

til besvarelsene. 

 

Antall innsatte i 

2011 på en 

gjennomsnittsdag: 

Fengselsdom: Forvaring: Bøtesonere: Varetekt: Kilde: 

 

3 727 2 639 79 74 935 SSB 

 

Antall innsettelser og 

løslatelser i hele 2011: Ca 11 300 

Kilde: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-

kriminalitet/statistikker/fengsling/aar/2013-04-

23#content 

Antall innsatte med 

hørselshemming i %: 
0,61 

Kilde: Prosjektets egen undersøkelse på KRUS, se 

vedlegg 1 

Antall innsatte til 

enhver tid med 

hørselshemming: 

23 Beregnet: 0,61%*3 727 

Antall oppdrag i året 

hvor kriminalomsorgen 

tar i mot en innsatt 

med hørselshemming:  

69 

Beregnet: 

11 300 *0,61. 

I tallet 11 300 kan samme person forekomme flere 

ganger, men utfordringen for kriminalomsorgen er til 

stede ved alle innsettelser og soninger. 
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Kartleggingsrutiner ved mottak  

Det brukes ulike kartleggingsverktøy ved innsettelser i norske fengsler. Så vidt vi har funnet 

ut er det ingen som spør om hørsel spesifikt. I et nytt kartleggingsprogram som heter BRIK er 

det et punkt i kartleggingen hvor det er mulig å si noe om det bør tas hensyn til domfeltes 

fysiske helsetilstand i forbindelse med straffegjennomføringen (vedlegg 4). Hvis den domfelte 

er sterkt tunghørt vil det sannsynligvis bli notert under dette punktet, men 

hørselsproblematikk kan lett bli oversett i en slik kartlegging. Et annet kartleggings program 

har en rekke avkrysninger i forbindelse med helse, men ingen mulighet for å ta opp hørsel 

annet enn kanskje indirekte i forbindelse med siste spørsmål i inntakssamtalen: 

”Trenger du samtale med helsetjenesten snarest mulig i forbindelse med innskrivingen? 

Innen 14 dager er det igjen mulig å ta opp spørsmålet om hørselhemming i forbindelse med et 

spørsmål som lyder: ”Er det noe du trenger hjelp med under frihetsberøvelsen som ikke 

fremkommer i det over?”. Her er det ikke spesielt naturlig å tenke hørsel siden 

kartleggingssamtalen stort sett dreier seg om arbeidsliv og sosiale forhold. 

Et tredje kartleggingssystem er et litt mer åpent system hvor den innsatte inviteres til å fortelle 

om sin fysiske helse. 

Hvis hørselshemmingen er så betydelig at den skaper utfordringer i kartleggingssamtalen vil 

den selvsagt bli registrert, men hvis den innsatte ikke bruker høreapparat, vil en 

hørselshemming ofte ikke bli registrert fordi hørselshemmede ofte er flinke til å skjule sitt 

handikap og fordi det mangler rutiner for å sjekke hørselen i kartleggingsprogrammene. 

 

 

 

Hørselshemmedes egne erfaringer som innsatte 

Jeg har vært og besøkt to innsatte i fengsler, jeg har snakket på telefon med en som valgte å 

trekke seg, og jeg har fått en henvendelse fra en innsatt som vi ikke hadde mulighet til å følge 

opp. De innsatte jeg har snakket med er sterkt tunghørte. 

 

I tabellen på neste side har jeg satt inn noen situasjoner som i følge mine informanter har 

skapt kommunikasjonsproblemer. Fengslene er ikke like, både på grunn av ulikt 

sikkerhetsnivå og av andre praktiske årsaker. Det som oppleves som et problem i ett fengsel, 

behøver ikke være det i et annet. Tabellen har tre kolonner, i siste kolonner er det tatt med 

forslag fra innsatte. Vi ønsket ikke å legge ansvaret for tilretteleggingen over på den innsatte, 

så forslagene fra innsatte er kommet uoppfordret. Alle situasjoner som er beskrevet under bør 

fengslene kunne gjøre noe med uten at det skal medføre særlige kostnader, men lite blir gjort. 

Et positivt unntak er at helseavdelingene i de fengslene jeg har vært, har ordnet opp med nye 

høreapparater. 
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Situasjon Mulige problemer Forslag fra innsatte 

Ringe med 

fellestelefon 

Dårlig lyd generelt, også for normalt-hørende. 

Automatiske beskjeder som gis om gjenstående 

tid er vanskelig å oppfatte. 

 Hørselshemmede trenger mer samtaletid. 

Begrenset tid: 20 min i uka i et fengsel, 

begrensning i lengde på samtale i et annet (20 

min av gangen) fordi alle skulle ha mulighet til å 

ringe. Den hørselshemmede opplever å måtte 

legge på før samtalen er avsluttet fordi andre 

venter på tur.  

Dette blir også en ekstra kostnad. 

 

Teksting på 

TV 

Teksting på TV fungerer ikke i stua. 

I en høysikkerhetsavdeling er TV-sendinger 

streamet og det er ikke mulig å legge inn tekst på 

norske TV programmer. Tekst-TV fungerer ikke 

heller. 

 

Guds-tjenester 

og andre 

samlinger i 

fellesskaps-

rom 

Fengselsprest og andre bruker ikke mikrofon 

selv om det er innsatte med alvorlig 

hørselshemming til stede.  Det er ikke lagt opp 

teleslynge eller FM-utstyr. Andre innsatte kan 

prate slik at det blir vanskelig å høre hva som 

blir sagt.  

Med mikrofon og teleslynge/FM-

sender ville dette vært løst. 

Hørselstekniske hjelpemidler bør 

være til stede før soningen 

begynner. 

Felles-

måltider og 

andre 

fellesskap 

Hører nesten ingenting av det som blir sagt, 

misforstår mye.  

Hvis det er 2-3 andre til stede i et rom får ikke 

den innsatte med seg hva som blir sagt, så han 

unngår slike fellesskap.  

De innsatte er lite informert om 

mulige tekniske muligheter. 

Dette er kompetanse som 

kriminalomsorgen bør sitte på 

eller skaffe seg ved behov. 

Møte med 

helseavdelin

gen 

Helseavdelingen er ikke fokusert på hørsel, 

mer vaksine, tannlege osv. 

Stor forskjell fra fengsel til fengsel. 

Blir ikke undersøkt av spesialist på hørsel, 

har ikke fått informasjon om mulighet for 

CI. 

 

Kommunikas

jon med 

andre 

innsatte 

Andre innsatte klarer ikke å sette seg inn i 

den hørselshemmedes situasjon. Noen 

hørselshemmede snakker høyt, understreker 

budskapet med gester eller kanskje de har en 

”talefeil”. Den hørselshemmede blir lett 

misforstått og misforstår andre. Dette kan 

føre til konflikter eller ofte tilbaketrekking 

og isolasjon. 

 

 

 

 



12 

 

Situasjon Mulige problemer Forslag fra innsatte 

Opphold i 

cella 

Noen celler har harde betongvegger og gir mye 

klang. Noen celler har god akustikk. Noen celler 

er dårlig isolert slik at støy fra etasjen over høres 

(skritt, vaskemaskiner etc.). 

Den innsatte har høreapparatet på full styrke i 

cella (i forbindelse med TV/radio lytting) noe som 

gir et tungt lydbilde. 

 

 

 

Det burde vært installert 

teleslynge på cella.  

Kommunikas

jon med 

fengsels-

betjenter 

Betjentene kan lite om det å være tunghørt.  

Fengselsbetjenter som snakker en fremmed dialekt 

kan være et stort problem for innsatte som bruker 

munnavlesing i sin kommunikasjon. 

 

Ufaglærte betjenter gjør mye rart, de er ofte 

strengere enn nødvendig, redde for å gjøre feil. 

Eldre betjenter forstår den innsatte bedre, mindre 

fordomsfulle. (Dette er betraktninger som er 

generelle og går ikke spesifikt på hørsel) 

Fengselsbetjenter må lære 

å vise tålmodighet, snakke 

tydelig og se på den 

tunghørte. 

Tunghørte bør ikke sone i 

områder med dialekter 

som er svært ulik egen 

dialekt. 

Fengselsbetjenter må lære 

mer om hørsel og lære 

individuell behandling. 

Bruk av 

høreapparat 

De innsatte har fått eller er i ferd med å få nye 

apparater. Det er omstendelig og vanskelig å få 

programmert nye apparater (lang reise og litt for 

komplisert). 

Har mistet støtten til kjøp av batterier til 

apparatene som han tidligere fikk av NAV. Har 

prøvd å ta det opp med kontaktbetjenten. 

Fengslet mangler kunnskap om plikter og 

rettigheter. 

 

Nav bør informere 

kriminalomsorgen om den 

enkelte når de overfører 

ansvaret 

Turer Høreapparat som er på full styrke er uegnet på 

turer sammen med andre. Mange lyder slår inn: 

Vind, regn, knasing i grus osv. 

Den innsatte lurer på om 

det finnes utstyr som man 

kan ha med på tur. I så fall 

bør man ha det i fengslet. 

Arbeid med 

fremtiden 

utenfor  

Avhengig av å skrive brev for å bli forstått. Får 

ikke bruke PC. Informasjon som gis om 

muligheter på slutten av og etter soningen kan bli 

misforstått. 

Ansatte som skal veilede 

innsatte må ha kjennskap 

til hørselshemmedes 

utfordringer. 
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Regelverk /Teknisk tilrettelegging 

Straffegjennomføringsloven med forskrifter, lov 2008-06-20 nr42: Lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsattfunksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven),  

Stortingsmelding 32 (2007-2008) Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn 

samt informasjonsheftet om NAV utarbeidet til kriminalomsorgen, er styringsdokumenter 

som vi har gått igjennom for å finne ut hvilke forpliktelser kriminalomsorgen står overfor i 

møte med de innsatte. 

Av særlig interesse for innsatte med hørselshemming er diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven. Kriminalomsorgens forpliktelser som følge av denne loven har vært 

vurdert av likestillings- og diskrimineringsombudet i forbindelse med klagesaker. 

(http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2010/Soningsforhold-var-i-strid-med-

diskriminerings--og-tilgjengelighetsloven/)  

Kriminalomsorgen er ikke listet opp som et av samfunnsområdene hvor det kreves individuell 

tilrettelegging (§12), og fordi kriminalomsorgen ikke henvender seg direkte mot allmennheten 

uttalte diskrimineringsombudet at kriminalomsorgen kun har en aktivitetsplikt med hensyn til 

universell utforming etter § 9 første ledd, men ingen plikt til å gjennomføre universell 

utforming.  

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at forhold under soning som 

oppleves uverdig må sees opp mot det alminnelige forbudet mot direkte og indirekte 

diskriminering beskrevet i § 4. 

 

Utdrag av paragraf 4 og 9: 

§ 4. Forbud mot diskriminering  

       Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.  

       Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer 
på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en 
tilsvarende situasjon.  

       Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, 
handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre. 

§ 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)  

       Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. 
Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.  

       Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, 
herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 
benyttes av flest mulig.  

       Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av 
virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved 
vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges 
vekt tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige 
funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, 
sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.  

 

Fengslene er ikke forpliktet til å gjennomføre universell utforming og tilsynelatende ikke 

forpliktet til å gjennomføre individuell tilrettelegging. Får de en vurdering mot seg fra 
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likestillings- og diskrimineringsombudet er denne ikke rettslig bindende. Forbudet mot 

diskriminering i § 4 står likevel igjen og det synes å være et uttrykt ønske fra både politisk 

hold og fra KSF om å arbeide for å unngå diskriminering av funksjonshemmede. Tidligere 

statssekretær Terje Moland Pedersen uttalte etter Hilde Haualands rapport at det var ”helt 

sentralt for regjeringen å gi et likeverdig tilbud til funksjonshemmede innsatte i fengslene”. I 

kriminalomsorg nr 2 2011 kan vi lese at KSF ønsker å diskutere spørsmål knyttet til 

funksjonshemmedes rettigheter med de funksjonshemmedes egne organisasjoner. 

 

Fra våre besøk i fengsler virker det litt tilfeldig hvordan fengslene tilrettelegges i forhold til 

hørsel. Nye fengsler oppleves ikke som bedre tilrettelagt enn eldre. Ved å lese igjennom de 

innsattes egne erfaringer i avsnittet over må en også kunne si at det er lite som blir gjort av 

individuell tilrettelegging.  

Planleggingen av Halden fengsel som ble ferdigstilt primo 2010 er for gammelt til å ha blitt 

gjennomført med gjennomgående fokus på universell utforming (arkitektkonkurransen ble 

gjennomført i 2002). Gunnhild Synnes som er seniorarkitekt i Statsbygg opplyser at det i 

nyere prosjekter jobbes mye mer systematisk med universell utforming. Eksempler på dette er 

aktivitetsbygget ved Oslo fengsel, bygg for byggeteknisk avdeling ved Bastøy fengsel og 

forlegningsbygg Ullersmo avdeling Krogsrud. 

 

 

Kompetanse og praksis i fengslene 

I begynnelsen av prosjektet var tanken å sammenligne fengselsledelsens og betjentenes 

opplevelser av virkeligheten med hvordan de innsatte med hørselshemming hadde beskrevet 

sin hverdag. Dette ville kanskje ha vært nyttig hvis prosjektet hadde vært mer enn et 

kartleggingsprosjekt. Det viste seg at de innsatte først og fremst ønsket at andre i fremtiden 

skulle oppleve bedre forhold enn de hadde hatt. De ønsket ikke å konfrontere ledelsen med 

sine utfordringer. Underveis i prosjektet ble fokus flyttet fra å utforske ulike 

virkelighetsoppfatninger hos ansatte og innsatte til å bygge opp kompetanse hos oss i 

HLFBriskeby kompetansesenter AS som kan være en bakgrunn for fremtidig samarbeid med 

kriminalomsorgen. Denne tilnærmingen var nødvendig for å komme i dialog med fengslene 

og de innsatte med hørselshemming, og den var hensiktsmessig for arbeidet etter prosjektet. I 

møtet med ansatte og ledelse i fengslene vi har besøkt har vi møtt en sterk yrkesstolthet, et 

ønske om å gjøre en god jobb og vilje til å lære noe nytt. Hvordan forholdene er i de fengslene 

som ikke møtte oss på en åpen måte kjenner vi ikke til. Det er foretatt intervjuer med to 

fengselsbetjenter og to fengselsledere. I tillegg har vi fått en del opplysninger på e-post og 

telefon med to andre fengselsledere. 
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Momenter fra samtaler med fengselsbetjenter og fengselsledere. 

Momenter presentert av betjenter og fengselsledere Forslag til tiltak fra informanter 

-Den innsatte vil ofte ikke vedkjenne seg problemet sitt. 

-Den innsatte lærer seg strategier for å skjule sitt hørselsproblem 

-På grunn av utfordrende liv kan ofte apparater bli borte 

 

-Har ikke fått opplæring om hørselshemmedes utfordringer selv 

om han arbeider daglig med sterkt tunghørt. 

-Den hørselshemmede har ikke fremkommet med noen ønsker. 

Ikke gitt uttrykk for at han har noen problemer. 

 

-En innsatt var døv, De ansatte i fengslet kommuniserte med 

fangen med improviserte gester. 

 

 

En fengselsleder hevder de aldri har hatt hørselshemmede fanger 

til tross for at de beviselig har hatt det for noen år tilbake. 

 

 

Man blir ofte slukt av mange arbeidsoppgaver som hindrer at du 

får den nærhet du ønsker og som er nødvendig for å bety noe for 

andre. 

Du må komme i en relasjon til den innsatte for å skape en 

endring. Hørselshemming kan hindre relasjonsbygging. 

 

Utdannelsen er mye bedre i dag. Nyutdannede betjenter er innstilt 

på å vise omsorg og er godt opplært til å behandle mennesker. 

Lite penger til kursing av ansatte i forbindelse med innsatte med 

spesielle behov. 

 

 

 

-Litt informasjon om hørselshemmedes 

situasjon hadde vært bra. 

-Helseavdelingen bør sitte med 

kompetansen og hjelpe når det trengs 

 

Viktig at kriminalomsorgen har kjennskap 

til ulike kompetansesentra når de får 

fanger med spesielle behov 

 

Det er også verdt å nevne at 89 % av de nyutdannede fengselsbetjentene på KRUS ønsket å få 

mer opplæring om tilrettelegging for tunghørte i fengsler i følge spørreundersøkelse.(se 

vedlegg nr a). 

 

Kapittel 4. Oppsummering/konklusjoner/videre arbeid 

Arbeidet med prosjektet ”Innsatt og inkludert” har gitt oss kunnskap innenfor områdene under 

slik vi hadde planlagt: 

 Antall innsatte med hørselshemming 

 Kartleggingsrutiner ved mottak  

 Hørselshemmedes egne erfaringer som innsatt 

 Regelverk/teknisk tilrettelegging 

 Kompetanse og praksis i fengslene 

Spørreundersøkelsen på KRUS fortalte oss at det er i overkant av 20 innsatte med 

hørselshemming til enhver tid. Vi forventet at det skulle være mellom 0,5 og 1,4 % innsatte 
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som var hørselshemmede i norske fengsler og undersøkelsen gav oss 0,61%. Den fortalte også 

at fengselsbetjentene ønsket mer opplæring om hørselshemmedes utfordringer. Vi vet at 

kartleggingen av hørsel ikke fungerer optimalt ved innkomst, vi vet også at innsatte 

hørselshemmede blir ekstra isolert under soning på grunn av manglende kompetanse hos de 

ansatte og på grunn av manglende teknisk tilrettelegging.  

Vi har møtt medarbeidere i en etat som ønsker å gjøre en best mulig jobb men som mangler 

kompetanse i omgang med innsatte med hørselshemming. Vi har distribuert filmen ”Glem 

det” for å gi ansatte i kriminalomsorgen et lite kompetanseløft innen hørsel. 

Vi har stilt vår kompetanse til rådighet gjennom en forelesning av nyutdannede 

fengselsbetjenter på KRUS og vi har tilbudt oss å møte Kriminalomsorgen sentralt for å 

diskutere et mulig fremtidig samarbeid. Kriminalomsorgen står midt oppe i en 

omorganisering så vi har forståelse for at det har vært vanskelig å få et slikt møte på plass. 

I løpet av prosjektet har ideen om å lage en opplæringsfilm dukket opp som et mulig 

samarbeidsprosjekt mellom HLFBriskeby og KSF. 

Prosjektet har ikke arbeidet på regionalt nivå, noe som vil være nødvendig for at 

tilrettelegging for hørselshemmede skal prioriteres, ikke bare hos betjentene, men hele veien 

oppover i ledelsen. Vi regner likevel med at det vil være nødvendig å starte på nasjonalt nivå. 

 

Dette forprosjektet har avdekket alvorlige mangler og gitt oss innsikt i vanskelighetene 

innsatte med hørselshemming kan møte og hvilke utfordringer Kriminalomsorgen står overfor 

i møte med hørselshemmede. Forprosjektet får først virkelig betydning hvis det følges opp av 

et hovedprosjekt.  Vi har lært at det er nødvendig med et godt samarbeid med sentral og 

regional ledelse hvis man skal arbeide innen kriminalomsorgen. En betingelse for å planlegge 

og å søke ExtraStiftelsen om finansiering av et hovedprosjekt, er at det bygger på et uttrykt 

ønske fra kriminalomsorgen sentralt om å etablere et samarbeid med HLF Briskeby. Vi ser for 

oss en del arbeidsoppgaver hvor HLF Briskeby Kompetansesenter i så fall kan spille en rolle: 

 Undervisning av nye fengselsbetjenter på KRUS om hørselshemming  

 Utarbeide en undervisningsfilm som kan brukes på KRUS og ute i fengsler som får 

innsatte med hørselshemming 

 Lage et undervisningsopplegg som kan brukes regionalt. Det vil si på faglige 

samlinger på regionalt nivå 

 Tilby veiledning til fengsler som har fått innsatte med hørselshemming. 

 

Vi vil i forbindelse med presentasjonen av denne sluttrapporten for Kriminalomsorgen 

forsøke å legge til rette for et fremtidig samarbeid. 

 

Referanser/litteratur 

Fafo-rapport2011:01 Straffet og isolert, Hilde Haualand 

Lov 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Etatsbladet Kriminalomsorgen nr 2 2011 side 5 og 6. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg1: Kartlegging på KRUS 
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Vedlegg 2:
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