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…tortur og annen grusom, 
umenneskelig og nedverdigende 
behandling eller straff.

Vedtatt av FN 1984
Pr februar 2014: 154 stater
Norge sluttet seg til CAT i 1986
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UN Optional Protocol to the Convention against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Artikkel 1

• Formålet (…) er å etablere et 
system med regelmessige 
besøk foretatt av uavhengige 
internasjonale og nasjonale 
organer til 

• steder der personer er 
berøvet sin frihet, for å 
forebygge tortur og annen 
grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling 
eller straff

Artikkel 19

• å gi vedkommende myndigheter 
anbefalinger med sikte på å 
bedre behandlingen av og 
forholdene for personer som er 
berøvet sin frihet 

§ 3a i sivilombudsmannsloven – national preventive mechanism



Sårbarhet til personer fratatt friheten
• Helt avhengig av myndighetene for oppfyllelse av grunnleggende 

behov

– Bosted

– Mat og vann

– Hygiene

– Somatisk og psykisk velvære

– Felleskap

– Aktiviteter

• Maktesløs

• Mangel på overvåking/tilsyn

• Usynlig/lite sympati

• Særskilt utsatte

Barn, utviklingshemmede, utlendinger, psykisk syke, homofile og 
mennesker med annen kjønnsidentitet, etc.



Besøk gjennomført hittil
Fengsler

o Tromsø fengsel

o Bergen fengsel

o Bjørgvin fengsel ungdomsenhet –
2 ganger

o Ringerike fengsel

o Trondheim fengsel

o Skien fengsel

o Kongsvinger fengsel

Politiarrester (samt lokale legevakter)

o Tønsberg sentralarrest – 2 ganger

o Drammen sentralarrest

o Gardermoen politistasjon

o Ålesund sentralarrest

o Lillestrøm sentralarrest

o Bergen sentralarrest

Psykisk helsevern

o Diakonhjemmet sykehus

o Sykehuset Telemark

o Sørlandet sykehus 
Kristiansand

Politiets utlendingsinternat

o Trandum

Oslo Lufthavn Gardermoen

o Utreisesenteret 

o Politiposten

o Tollvesenet



Politiets utlendingsinternat Trandum

• Ca 140 plasser

• 90 nye planlagt 2016

• Høyt sikkerhetsnivå

• Fengsling som ledd i 
uttransportering



• 4128 innsettelser i 2014

• 330 barn

• 81 % menn, 11 % 
kvinner



Forebyggingsenhetens besøk 19.-21. mai

• Besøket 19.-21. mai:

– Tre døgn

– Team på 7, inkl ekstern 
ekspert i flyktningehelse

– Ca 60 av 100 internerte 
intervjuet

– Til stede ved nattlig 
uttransport (Frontex)



Funn under besøket

• Kroppsvisitasjon over 
speil

• 18 selvmordsforsøk og 
alvorlige selvskadinger 
2014-mai 2015

• Innelåsing, lite 
aktivisering



Sikkerhetsavdelingen

• 8 celler med kun seng

• Felles do og dusj

Sikkerhetsceller (2)



Barn på Trandum

• Egen familieavdeling

• Eget uteområde

• Samme innkomst- og 
utgangsområde

• Barn vitner til 
selvskading

• Høyt stressnivå også på 
natt



Konklusjoner og anbefalinger

• Samlet restriksjonsnivå 
for høyt

• Høyt antall selvskading, 
selvmordsforsøk

• Uegnet for barn og 
psykisk syke

• Helsetjenesten ikke 
uavhengig



Nordiske erfaringer – Ellebæk (DK) og 
Märsta (S)

• Ikke rutinemessig 
kroppsvisitasjon

• Besøk ikke overvåket

• Mulighet for noe 
arbeid

• Åpne dører til rom

• Tilgang til telefon hele 
døgnet 

• Mulighet for å kjøpe 
egen mat



Nettside

https://www.sivilombudsmannen.no/om-torturforebygging/forsiden/



