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Forord  

Denne rapporten tar utgangspunkt i data fra PriSUD-prosjektet (Diagnosing and treating substance use 

disorders in prison) ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Den 

overordnede målsetningen i PriSUD-studien er å bidra med forskningsbasert kunnskap for å forbedre 

helsesituasjonen til personer med ruslidelser i fengsel, gjennom å kartlegge rus- og 

behandlingssituasjonen til innsatte i perioden før, under og etter løslatelse. 

Formålet med denne rapporten er å undersøke forekomsten og utviklingen av ulike rusrelaterte 

lovbrudd blant innsatte i fengsel over en periode på 20 år. Vi er spesielt interessert i å undersøke de 

lovbruddene som kan sies å indikere en persons egen rusbruk: bruk og besittelse av rusmidler 

(Legemiddellovens § 24 og § 31) og ruspåvirket kjøring (Veitrafikklovens § 22).  

Datagrunnlaget inkluderer kun lovbrudd som man er dømt for og hvor man har sonet en ubetinget 

fengselsstraff som følge av domfellelsen. Vi vil se på soninger der domfellelser knyttet til rusbruk 

kommer som eneste lovbrudd, og der ruslovbrudd kommer sammen med flere andre domfellelser.  

Rapporten tar ikke for seg alle lovbrudd som er begått eller lovbrudd hvor man blir straffet på andre 

måter, som bøter eller betinget fengsel (for eksempel fotlenkesoning).  

Bruk og besittelse av små mengder rusmidler, jfr. Legemiddelloven § 24 og 31, straffes med bøter eller 

fengsel opp til 6 mnd. Den største andelen av disse lovbruddene vil som følge av strafferammen knyttet 

til lovbruddene ikke inngå som en del av det datamaterialet som behandles i denne rapporten, men 

heller straffes på annen måte (forenklet forelegg eller forelegg) eller påtaleunnlates. Rapporten må 

dermed leses som å kun beskrive registrerte domfellelser blant innsatte som har sonet i fengsel, og 

ikke som en oversikt over rusmiddellovbrudd per se.  

Gruppen som har hatt ansvar for rapporten består av Anne Bukten (Seraf, UiO/RusForsk, OUS), 

Nicoline Toresen Lokdam (RusForsk, OUS), Thomas Clausen (Seraf, UiO) og Ingeborg Skjærvø 

(RusForsk, OUS). 

Vi ønsker å takke Reid Stene (SSB) for oppklaringer angående SSBs statistikk, og Ragnar Kristoffersen 

og Tore Rokkan (KRUS),  for oppklaringer knyttet til kriminalomsorgens statistikk. En stor takk rettes 

også til Katja Nilsen og Johan Lothe i WayBack for nyttige diskusjoner underveis. Vi vil også takke Ann 

Oldervoll for å oversette sammendraget til engelsk.  

PriSUD-prosjektet er finansiert av, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), Helse Sør-Øst og 

Norges Forskningsråd (NFR).  

 

 

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo 

Oslo, april 2021 
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Sammendrag  

Resultatene våre viser at 40% av alle soninger i norske fengsel over en 20-års periode inkluderer 

domfellelser som indikerer personens egen bruk av rusmidler. Nærmest alle som soner for lovbrudd 

knyttet til bruk og besittelse og omtrent halvparten av de som soner for ruspåvirket kjøring, soner 

samtidig dommer for andre lovbrudd.  

Bruk og besittelse: 
o I om lag en femtedel av fengselssoningene i perioden inngår domfellelser for bruk og besittelse. 

o I soninger med domfellelser for bruk og besittelse inngår også domfellelser for blant annet andre 

ruslovbrudd (99.8%), ruspåvirket kjøring (50%), eiendomstyveri (46%), og orden og integritet 

(40%). 

o Nærmest ingen (<0.15%) fengselssoninger er ene og alene for lovbrudd knyttet til bruk og 

besittelse. 

o Underveis i observasjonsperioden (2000-2019) synker andelen fengselssoninger som inkluderer 

domfellelser knyttet til bruk og besittelse, fra 22% i 2000 til 12% i 2019.  

Ruspåvirket kjøring: 
o I om lag en tredjedel av fengselssoningene i perioden inngår domfellelser for ruspåvirket kjøring. 

o Om lag 14% av fengselssoninger er ene og alene knyttet til ruspåvirket kjøring. 

o I 31% av fengselssoningene inngår ruspåvirket kjøring som et av flere lovbrudd i totalt. 

o I soninger med domfellelser for ruspåvirket kjøring, inngår også domfellelser for blant annet bruk 

og besittelse (28%) andre ruslovbrudd (55%), andre trafikkovertredelser (17%), og domfellelse for 

vold/misbruk (15%).   

o Underveis i observasjonsperioden (2000-2019) synker andelen fengselssoninger som inkluderer 

domfellelser for ruspåvirket kjøring, fra 42% i 2000 til 21% i 2019. 

I denne rapporten har vi ikke målt rusmiddelbruk på en måte som gir oss et tydelig svar på hvor mange 

av de innsatte i fengsel som trenger behandling for et rusproblem. Likevel er det grunn til å anta at det 

å sitte i fengsel, dømt for ruslovbrudd som indikerer bruk, sammen med annen kriminalitet, kan være 

en indikator på en alvorlighetsgrad av rusproblematikk som bør møtes med behandling og 

intervensjoner.  

Dette betyr at mange innsatte kan ha nytte av ulike former for rusbehandling mens de er under soning. 

En forutsetning for denne typen intervensjoner er at de som møter til soning screenes og kartlegges 

for omfang og problembyrde knyttet til rusmiddelbruk. I tillegg er det en forutsetning at adekvat 

rusbehandling er tilgjengelig under soningen og at det tilrettelegges for fortsatt oppfølging i 

helsetjenesten, kombinert med andre viktige tilbud som bolig, arbeid og sosiale nettverk, etter endt 

soning. 
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Summary 

Our results show that over a 20-year period, 40% of all sentences served in Norwegian prisons included 

convictions that indicated drug use. Almost all who were convicted of offenses related to use and 

possession and about half of those who were convicted of driving under the influence were also serving 

sentences for other offenses. 

Use and possession 

 In about one fifth of the prison sentences during the observation period (2000-2019), 

offenses for use and possession were part of the convictions. 

 Sentences with convictions for use and possession also included convictions for other drug 

offenses (99.8%), driving under the influence (50%), property theft (46%) and order and 

integrity (40%).  

 Almost no (<0.15%) prison sentences were solely for offenses related to use and possession. 

 During this period, the proportion of prison sentences that included convictions related to 

use and possession decreased from 22% in 2000 to 12% in 2019. 

Driving while intoxicated 

 A conviction for driving while intoxicated was included in about a third of all prison sentences 

during this period.  

 About 14% of prison sentences were solely related to driving while intoxicated. 

 In 31% of prison sentences, driving while intoxicated was included as one of several offenses. 

 Sentences with convictions for driving while intoxicated also often included convictions for 

use and possession (28%), other drug offenses (55%), other traffic offenses (17%), and 

violence/abuse (15%). 

 Over these two decades (2000-2019), the proportion of prison sentences that included 

convictions for driving while intoxicated decreased from 42% in 2000 to 21% in 2019. 

In this report, we have not measured drug use in a way that gives us a clear answer as to how many of 

the incarcerated inmates in prison need treatment for a substance abuse problem. Nevertheless, there 

is reason to believe that being incarcerated, convicted of drug offenses indicating their use, together 

with other criminality, may be an indicator of a degree of drug problem severity that should be 

addressed with treatment and interventions. 

These results indicate that many inmates can benefit from various forms of drug treatment while 

incarcerated. As a prerequisite for this type of intervention, people in prison should be screened to 

map the scope and burden of problems associated with their drug use. It is also important that 

adequate substance use/addiction treatment is available during imprisonment and that arrangements 

are made for continued treatment in the health services, combined with other important measures 

related to housing, work and social networks, after release from prison. 
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Introduksjon  

Rusbruk blant innsatte som kommer til fengsel 
Både i internasjonale og norske studier er det dokumentert at innsatte i fengsel skiller seg fra den 

generelle populasjonen på en rekke områder (1-7).  

Tidligere levekårsundersøkelser gjennomført i Norge har vært svært viktige for å etablere et godt 

kunnskapsgrunnlag omkring livssituasjonen til innsatte i fengsel. I levekårsundersøkelsene kommer det 

frem at innsatte som gruppe kjennetegnes med en oppvekst preget av alvorlige problemer, lav 

utdanning, svak tilknytning til arbeidsmarkedet, manglende bolig og problemer med psykisk og fysisk 

helse (8, 9).  

Studier har også vist at en stor andel innsatte har rusproblemer i tiden før soning (10, 11). I en tidligere 

norsk studie basert på selvrapportering (NorMA-studien) oppga en betydelig andel innsatte at de 

hadde rusproblemer, både knyttet til narkotika og medikamenter (ikke forskrevne), anabole steroider 

og/eller alkohol. I seksmånedersperioden før innsettelse brukte halvparten av utvalget narkotika 

og/eller medikamenter (ikke forskrevne) for å ruse seg: om lag en tredjedel brukte cannabis daglig, en 

fjerdedel brukte benzodiazepiner daglig, en tiendedel brukte LAR-medisiner (ikke forskrevne) daglig 

og om lag syv prosent brukte heroin daglig (11). Om lag en av fem (18 prosent) antakelig var avhengige 

av alkohol, med behov for spesialisert rusbehandling (12). 

Rusrelatert kriminalitet  
I denne rapporten brukes domsinformasjon knyttet til soning som en indikasjon på innsattes egen 

rusbruk. Dette materialet vil derfor kun fortelle oss noe om innsatte i fengsel, og gir ikke det totale 

bildet av rusrelatert kriminalitet, ettersom en betydelig del av slike lovbrudd møtes med andre 

reaksjonsformer enn ubetinget fengsel. Et eksempel på dette kan illustreres gjennom tall som Statistisk 

Sentralbyrå (SSB) har hentet fra politiets straffesaksregister, hvor vi finner antall lovbrudd knyttet til 

bruk, besittelse eller ruspåvirket kjøring som er anmeldt eller har ført til en straffereaksjon (f.eks. 

forelegg, fotlenke, betinget/ubetinget fengsel)(13).  

I perioden 2006-2019 var det i gjennomsnitt 20 290 anmeldte lovbrudd per år for bruk og besittelse 

(Figur 1). Av disse ble 91% oppklart, og 38% av de som ble oppklart endte med tiltale. Av de 

lovbruddene som blir tiltalt vil bare en andel inngå i fengselssoninger. 

Figur 1. Gjennomsnittlig 

antall anmeldelser og utfall 

av anmeldelsene knyttet til 

bruk og besittelse per år i 

perioden 2006-2019, tall 

hentet fra SSB (www.ssb.no) 

basert på politiets 

straffesaksregister.
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Denne rapporten vil fokusere på domfellelser knyttet til bruk og besittelse og ruspåvirket kjøring som 

inngår i ubetinget fenselgsstraff. Vi vil ta for oss både de tilfellene hvor slike domfellelser kommer som 

eneste lovbrudd og sammen med andre lovbrudd. Fordi domfellelser knyttet til bruk og besittelse 

oftest kommer sammen med andre, mer alvorlige domfellelser, havner de ofte i kategorien bilovbrudd 

som er mindre synlige i offentlige statistikker over fengselssoning. Derfor vet vi lite om det reelle 

omfanget av disse lovbruddene når det kommer til dommer sonet i fengsel og i hvilken grad de er 

relatert til andre typer domfellelser.  

Hovedmålsetningen for studien er derfor å undersøke omfang og utvikling av rusrelatert kriminalitet 

blant innsatte i fengsel over en 20-års periode, med spesielt fokus på:  

o Forekomst av soninger der bruk og mindre besittelse av narkotika er eneste lovbrudd knyttet til 

soning, og forekomst av soninger der bruk og mindre besittelse av narkotika er en del av andre 

domfellelser, fordelt på kjønn. 

o Forekomst av soninger der ruspåvirket kjøring er eneste lovbrudd knyttet til soning, og forekomst 

av soninger der ruspåvirket kjøring er en del av andre domfellelser, fordelt på kjønn. 

o Beskrive typer og forekomst av andre domfellelser som inngår i soninger sammen med bruk og 

besittelse og ruspåvirket kjøring  
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Metode  

Datamateriale  
Datamaterialet i denne rapporten er hentet fra fengselsregisteret, også kalt KOMPIS. KOMPIS står for 

Kriminalomsorgens produktivitetsfremmende informasjonssystem og består av tre landsdekkende IKT-

systemer..  

Utvalget som beskrives i denne studien inkluderer alle domfelte innsatte som har sonet i fengsel med 

lav eller høy sikkerhet i perioden 2000 til og med 2019. Utvalget består i noen tilfeller av soninger der 

varetekt eller bøtesoning inngår som en del av soningen, men hvor den innsatte i tillegg er domfelt. 

Soninger for bøter eller varetekt, hvor det ikke inngår domfellelse, er ekskludert fra utvalget. Innsatte 

som har sonet hele sin straff med fotlenkesoning, eller i andre former for betinget fengsel, inngår heller 

ikke i utvalget. 

I perioden 2000-2019 var det flere personer som sonet gjentatte ganger i fengsel. Antall soninger i 

perioden er dermed høyere enn antall individer som sonet til sammen. Analysene som presenteres i 

denne rapporten er på soningsnivå, og i analysene innebærer dette dermed at de samme individene 

kan telles/inngå flere ganger.  

En enkelt fengselssoning, kan bestå av en eneste domfellelse eller veldig mange. Hvis en person soner 

for flere dommer, kan disse ha blitt «samlet opp» over tid før fengselssoningen gjennomføres. 

Årstallene i rapporten er knyttet til tidspunktet for soning, og angir ikke tidspunkt for når gjerningen 

fant sted.  

I denne rapporten fokuserer vi på alle de ulike domfellelsene som ligger til grunn for hver enkelt soning. 

I Figur 2 ser vi en illustrasjon med tre personer. Person A har sonet to ganger i fengsel, første gang i 

2002 for 4 ulike dommer, inkludert bruk og besittelse. Person B har sonet en gang i 2019, for 

ruspåvirket kjøring. Person C har sonet tre ganger, og har blant annet en dom for ruspåvirket kjøring 

og to dommer for bruk og besittelse. Dette eksempelet har seks soninger fordelt på tre personer. Bruk 

og besittelse inngår i halvparten og ruspåvirket kjøring i to av 6 soninger. 

 

Figur 2: Eksempel på fordeling av 

domfellelser over forskjellige soninger 

for forskjellige personer over tid.  
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Ved å analysere alle de ulike domfellelsene som ligger til grunn i de ulike soningsoppholdene, kan vi gi 

en mer finmasket fremstilling enn den tradisjonelle statistikken som ofte kun tar utgangspunkt i 

hovedlovbrudd (ofte definert som det mest alvorlige lovbruddet).  

Lengden på en soning vil der det inngår flere domfellelser inkludere soningstid for alle/flere av 

dommene. Ettersom bruk og besittelse oftest er bilovbrudd, vil disse lovbruddene kunne bidra til 

lengden på soningen. 

Domfellelser som proxy på egen rusbruk  
Innen fagspråk og vitenskap brukes begrepet proxy om en observerbar eller målbar størrelse som kan 

brukes til å gi informasjon om eller et mål på en annen størrelse som man ikke har data for (14). Et 

eksempel på en proxy er tykkelsen på årringer i trestammer som mål på lufttemperaturen under treets 

vekst.  

I denne rapporten vil vi bruke enkelte domfellelser for rusrelatert kriminalitet som en proxy på egen 

rusbruk. Noen paragrafer i Legemiddelloven og Straffeloven indikerer at det er individet selv som er 

bruker, eller har inntatt rusmidlet. De ruslovbruddene som vi derfor vil bruke som proxy for egen 

rusbruk er derfor Legemiddelloven § 24, jfr § 31(bruk og mindre besittelse av narkotika) og 

Veitrafikklovens § 22 (ruspåvirket kjøring).  

Bruk og mindre besittelse av narkotika 

Etter legemiddelloven § 24 første ledd og § 31 andre ledd er det forbudt å bruke eller være i besittelse 

av narkotika (15). Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Det er kun 

bruk og besittelse av små mengder narkotika forbundet med egen bruk som rammes av 

legemiddelloven  

Gjelder det andre forhold, som tilvirkning, innførsel, kjøp og salg eller oppbevaring, rammes 

handlingene av straffeloven § 231 (narkotikaovertredelse) og § 232 (grov narkotikaovertredelse). Disse 

lovbruddene inkluderes dermed ikke i denne rapporten. Strafferammen etter disse bestemmelsene er 

strengere enn etter legemiddelloven. 

Dersom stoffet regnes som eget bruk, vil man falle inn under bruk og besittelse, mens det i tilfeller der 

det anses at stoffet ikke er egnet som eget bruk vil falle inn under straffeloven. Er stoffet ment for 

videresalg regnes det som omsetning. Hva som regnes som bruk har også et mengdeaspekt. Det er 

blitt lagt til grunn av Riksadvokaten (i 2014) at grensen normalt går ved én til to brukerdoser (16).  

Ruspåvirket kjøring 

Ruspåvirkning av motorvognfører reguleres av Veitrafikkloven § 22 og beskriver at ingen må føre 

motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel (17).  

Har man en større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille regnes man i alle tilfeller for påvirket 

av alkohol i henhold til bestemmelsene i loven. Overstiger konsentrasjon i blodet av annet berusende 

eller bedøvende middel grenser fastsatt i forskrift gitt med hjemmel i loven, eller en mengde slikt 

middel i kroppen som kan føre til så stor konsentrasjon av slikt middel i blodet, regnes man i alle tilfeller 

for påvirket i forhold til bestemmelsene i loven (17). 

  

https://lovdata.no/NL/lov/1992-12-04-132/%C2%A724
https://lovdata.no/NL/lov/1992-12-04-132/%C2%A731
https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/%C2%A7231
https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/%C2%A7232
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Resultater 

Beskrivelser av domfellelser blant innsatte  
I observasjonsperioden (2000-2019) var det totalt 195 319 soninger (Tabell 1). Mens det totale antall 

soninger lå rundt 10 000 per år i det første tiåret av 2000 tallet, ser vi at antallet gikk ned mot slutten 

av observasjonsperioden, til 6588 i 2019.  

Tabell 1. Beskrivelse av soninger i perioden 2000-2019 (n= 195 319) fordelt på kjønn 

  Kvinner, n (%) Menn, n (%)  Total, n (%)  

Soningsår        

2000 667 (7.1) 8766 (92.8)  9442 (100) 

2001 873 (8.0) 10054 (91.8) 10952 (100) 

2002 791 (7.5) 9712 (92.5) 10503 (100) 

2003 777 (7.5) 9588 (92.5) 10365 (100) 

2004 742 (7.0) 9817 (93.0) 10559 (100) 

2005 800 (7.4) 9989 (92.6) 10789 (100) 

2006 874 (7.9) 10257 (92.1) 11131 (100) 

2007 1003 (8.5) 10837 (91.5) 11840 (100) 

2008 1018 (9.0) 10322 (91.0) 11340 (100) 

2009 974 (9.0) 9803 (91.0) 10777 (100) 

2010 915 (8.5) 9815 (91.5) 10730 (100) 

2011 770 (7.7) 9270 (92.3) 10040 (100) 

2012 883 (9.2) 8729 (90.8) 9612 (100) 

2013 813 (8.6) 8670 (91.4) 9483 (100) 

2014 699 (8.3) 7711 (91.7) 8410 (100) 

2015 696 (8.1) 7932 (91.9) 8628 (100) 

2016 822 (9.2) 8066 (90.8) 8888 (100) 

2017 759 (9.5) 7233 (90.5) 7992 (100) 

2018 660 (9.0) 6641 (91.0) 7301 (100) 

2019 622 (9.4) 5966 (90.6) 6588 (100) 

Gj. soningslengde (SD) 88.3 (198.28) 130.6 (279.62) 127.1 (274.04) 

Gj. alder ved første soning (SD) 35.22 (10.80) 33.50 (11.29) 33.64 (11.27) 

Antall domfellelser totalt  35 004 481 077 516 123 

Gj. domfellelser per soning  2.2 (2.2) 2.7 (2.8) 2.6 (2.7) 

 

Andel fengselssoninger gjennomført av kvinner var i gjennomsnitt 8.3% i hele observasjonsperioden 

(totalt 16 158 soninger), med en svak økning mot slutten av perioden. Andel fengselssoninger 

gjennomført av menn var i gjennomsnitt 91.7% i hele perioden (totalt 179 178). Alder ved første soning 

var ca. 35 år for kvinner og ca. 34 år for menn. Gjennomsnittlig soningslengde i perioden var på om lag 

4 måneder (130 dager) for menn og ca. 3 måneder (88 dager) for kvinner. I snitt inngikk 2.6 

domfellelser for ulike lovbrudd i hver soning (2.7 for menn og 2.2 for kvinner) (Tabell 1). 

Rusrelaterte domfellelser 

Rapporten inkluderer 516 123 unike domfellelser fordelt på 195 319 fengselssoninger. I 

observasjonsperioden 2000-2019 ser vi at 38% prosent av domfellelsene totalt var knyttet til 
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rusrelatert kriminalitet: 17% var knyttet til ruspåvirket kjøring, 9% til bruk og besittelse og 12% til andre 

rusrelaterte lovbrudd (Figur 3). Kvinner hadde en litt større andel av domfellelser som var knyttet til 

rusrelatert kriminalitet (43%).  

Figur 3. Andel rusrelaterte domfellelser som inngår i soninger i perioden 2000-2019 (n= 516 123). 

 

I Tabell 1 kom det frem at antall soninger per år har gått ned i løpet av observasjonsperioden (2000-

2019). Dette gjelder også det totale antall domfellelser per år, som har gått ned fra rundt 30 000 i året 

i perioden 2001-2007 til 15 000 i 2019 (Figur 4). Samtidig ses et tilsvarende fall i antallet rusrelaterte 

domfellelser som inngikk i fengselssoningene, herunder domfellelser for bruk og besittelse og 

ruspåvirket kjøring. Antallet av domfellelser for bruk og besittelse lå på over 3 000 i året i perioden 

2000-2003, mens det i 2019 var 905 domfellelser for denne typen lovbrudd. Fra 2000-2008 var det 

årlig mer enn 5000 domfellelser for ruspåvirket kjøring, mens antallet var mer enn halvert i 2019 (2 

360 domfellelser) (Figur 4). 

Figur 4. Total antall domfellelser og rusrelaterte domfellelser per år i perioden 2000-2019 (n= 516 123). 

 
*Ruslovbrudd inkluderer bruk og besittelse og ruspåvirket kjøring. 

Gjennom hele observasjonsperioden (2000-2019) går andelen domfellelser for rusrelaterte lovbrudd 
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bruk og besittelse har andelen blitt halvert (fra om lag 12% i 2000 til 6% i 2019) og mens andelen 

domfellelser for ruspåvirket kjøring har gått ned fra 21% i 2000 til 15% i 2019 (Figur 5).  

Figur 5. Andel rusrelaterte domfellelser blant alle domfellelser som inngår i soninger, per år i perioden 2000-

2019 (n= 516 123). 

 
*Ruslovbrudd inkluderer bruk og besittelse og ruspåvirket kjøring. 

Soninger knyttet til domfellelser for bruk og besittelse  
I observasjonsperioden (2000-2019) inkluderte i gjennomsnitt 18% av soningene minst en domfellelse 

for bruk og besittelse, med en reduksjon over tid fra 22% i 2000 til 12% i 2019 (Figur 6). 

Figur 6. Andel soninger (2000-2019) der bruk og besittelse var enten en av flere domfellelser, eller den eneste 
domfellelsen knyttet til soningen (n=195 370 soninger).  

 
 

Samtidig ser vi at under 0.15% av de totale soningene per år, var knyttet til domfellelser for bruk og 

besittelse alene (Figur 6). Det vil si at svært få soner i fengsel kun for en dom knyttet til bruk og mindre 
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besittelse var i snitt 30 år, som er litt lavere enn gjennomsnittlig alder for alle soninger (34 år). Andelen 

kvinner var 13 %. 

Figur 7. Andel soninger (2000-

2019) der bruk og besittelse var 

enten en av flere domfellelser, 

eller den eneste domfellelsen, 

etter kjønn (menn: n=179 178 

soninger; kvinner: n= 16 158 

soninger) 

 

Det er ingen store forskjeller 

mellom menn og kvinner i 

soninger som er knyttet til bruk 

og besittelse annet enn at 

menn ser ut til å ligge noe 

høyere de fleste årene (Figur 7). 

Ved å dele soninger etter om de inkluderer domfellelser for bruk og besittelse eller ikke, kommer det 

frem store forskjeller mellom gruppene (Figur 8).  

En større andel av soninger med bruk og besittelse inkluderer i tillegg domfellelser for; andre 

ruslovbrudd (99,8% vs. 27%), ruspåvirket kjøring (50% vs. 28%), andre trafikkovertredelser (15% vs. 

6%), orden og integritet (40% vs. 19%), eiendomsskade (12% vs. 3%) eiendomstyveri (46% vs. 15%) og 

annen vinningskriminalitet (32% vs. 16%). Det er kun seksuallovbrudd som er vanligere i soninger uten 

domfellelse for bruk og besittelse (6%) enn med (1%).  

Figur 8 Andre typer domfellelser som inngikk i soninger med og uten bruk og besittelse (n=195 370) 

 
*Unntatt ruspåvirket kjøring  

Når vi i tillegg sammenligner kjønn (Figur 9), ser vi at soninger som inkluderer domfellelse for bruk og 

besittelse for menn oftere i tillegg inkluderte domfellelse knyttet til ruspåvirket kjøring (50% vs. 42%), 

andre trafikkovertredelser (15% vs. 7%), orden/integritet (41% vs. 32%), vold/misbruk (32% vs. 18%) 

og eiendomsskade (12% vs. 8%). For soningene uten domfellelse knyttet til bruk og besittelse var det 
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færre forskjeller, men menn hadde oftere domfellelser knyttet til trafikkovertredelser (6% vs. 2%), 

seksuallovbrudd (6% vs. 1%) og vold/misbruk (31% vs. 20%), mens de sjeldnere hadde lovbrudd knyttet 

til annen vinningskriminalitet enn eiendomstyveri (15% vs. 20%). 

 

 Figur 9. Andre typer domfellelser som inngikk i soninger med og uten bruk og besittelse etter kjønn (n=195 370)  

 
*Unntatt ruspåvirket kjøring  

Soninger knyttet til domfellelser for ruspåvirket kjøring  
Om lag 42% av alle fengselssoninger hadde minst et lovbrudd for ruspåvirket kjøring i år 2000, med en 

reduksjon til 21% i 2019 (Figur 10).  

Figur 10. Andel soninger (2000-2019) der ruspåvirket kjøring var enten en av flere domfellelser, eller den 

eneste domfellelsen (n=195 370 soninger) 

 

I halvparten av disse tilfellene var ruspåvirket kjøring den eneste domfellelsen, her ser vi også en 

reduksjon fra 21% i 2000 til 9% i 2019. Andelen kvinner som soner for ruspåvirket kjøring som eneste 

domfellelse ligger noe høyere enn menn hele veien, for eksempel gjelder det 20% av kvinnene og 14% 

av mennene i 2010, og 11% av kvinnene og 8% av mennene i 2019 (Figur 11). 
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Figur 11.  Andel soninger (2000-

2019) der ruspåvirket kjøring 

var enten en av flere 

domfellelser eller eneste 

domfellelse, etter kjønn (menn: 

n=179 178 soninger; kvinner: 

n= 16 158 soninger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi sammenligner soninger med og uten domfellelser for ruspåvirket kjøring, ser vi flere forskjeller 

mellom gruppene (Figur 12). En større andel av soninger med domfellelse for ruspåvirket kjøring 

inkluderer også bruk og besittelse (28% vs. 13%), andre ruslovbrudd (55% vs. 33%), andre 

trafikkovertredelser (17% vs. 3%), mens de i mindre grad inneholder domfellelse for vold/misbruk 

(15% vs. 37%).  

Figur 12. Andre typer domfellelser som inngikk i soninger med og uten ruspåvirket kjøring (n=195 370). 

 
*Unntatt bruk og besittelse (har egen kategori i figuren) 

Når vi i tillegg sammenligner kjønn (Figur 13), ser vi at soninger som inkluderer domfellelse for 

ruspåvirket kjøring for menn oftere i tillegg inkluderte domfellelse knyttet til andre ruslovbrudd 

(57% vs. 40%), andre trafikkovertredelser (18% vs. 10%), orden/integritetslovbrudd (21% vs. 13%), 

vold/misbruk (16% vs. 6%) og eiendomstyveri (22% vs. 15%) (Figur 12). For soningene uten domfellelse 

knyttet til ruspåvirket kjøring var det færre forskjeller mellom kjønnene, men menn hadde oftere 

domfellelser knyttet til seksuallovbrudd (7% vs. 1%), vold/misbruk (38% vs. 26%), mens de noe 

sjeldnere hadde domfellelser knyttet til andre ruslovbrudd (33% vs. 37%) og annen vinningskriminalitet 

enn eiendomstyveri (20% vs. 26%). 
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Figur 13. Andre typer domfellelser som inngikk i soninger med og uten ruspåvirket kjøring, etter kjønn 

 
*Unntatt bruk og besittelse  

 

Soninger knyttet til domfellelser for egen bruk samlet   
Ser man på soninger relatert til både bruk og besittelse og/eller ruspåvirket kjøring samlet, finner vi at 

i gjennomsnitt 40% av alle soninger i perioden inkluderer domfellelser for egen bruk, og i gjennomsnitt 

14% av soningene (i all hovedsak ruspåvirket kjøring) hadde domfellelser for egen bruk som eneste 

dom til grunn for soningen (Figur 14).  

Figur 14: Andel soninger (2000-2019) der domfellelser for egen bruk (bruk og besittelse og/eller ruspåvirket 

kjøring) var en av flere domfellelser, eller den eneste domfellelsen knyttet til soningen (n=195 370).  

 
*Soninger med egen bruk som enste domfellelse domineres nesten 100% av ruspåvirket kjøring.  
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Sammenlagt ser vi en nedgang i antall soninger med domfellelser for egen bruk; både som eneste 

domfellelse (fra 21% i 2000 til 9% i 2019), og som en av flere dommer (fra 55% i 2000 til 27% i 2019).  

Figur 15. Andel soninger (2000-2019) der domfellelser for egen bruk, i form av ruspåvirket kjøring eller bruk og 

besittelse, var en av flere domfellelser (n=195 370). 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

%

Soninger for bruk og besittelse og/eller ruspåvirket kjøring

Soninger for ruspåvirket kjøring

Soninger for bruk og besittelse



21 
 

Diskusjon  

I denne rapporten tar vi utgangspunkt i 195 319 fengselssoninger som totalt inkluderer 516 123 unike 

domfellelser. Dette betyr at hver enkelt soning i gjennomsnitt består av nesten tre ulike domfellelser 

knyttet til ulike lovbrudd, som til sammen gir grunnlag for den totale soningslengden.  

Resultatene våre viser at en av fem soninger i norske fengsel over en 20-års periode inkluderer 

lovbrudd som indikerer personens egen bruk av rusmidler. Når vi ser på det totale antall lovbrudd som 

har inngått i soninger i perioden 2000-2019, er over en tredjedel knyttet til rus.  

Domfellelser knyttet til bruk og besittelse utgjør totalt 9% av alle domfellelser i observasjonsperioden 

(2000-2019). Nærmest ingen fengselssoninger var knyttet til bruk og besittelse alene, mens det i 18% 

av soningene i observasjonsperioden inngår bruk og besittelse som en del av flere dommer som 

dermed også bidrar til soningslengden. 

Vi ser også at domfellelser for bruk og besittelse nesten alltid kommer sammen med domfellelser for 

andre ruslovbrudd, og en stor andel kommer sammen med eiendomstyveri (46%) og annen 

vinningskriminalitet (32%), samt ruspåvirket kjøring (50%).  

Domfellelser knyttet til ruspåvirket kjøring utgjør totalt 17% av alle domfellelser i perioden. I 

gjennomsnitt 14% av soningene i observasjonsperioden er knyttet til ruspåvirket kjøring alene, mens 

ruspåvirket kjøring inngår sammen med flere dommer i om lag ytterligere 33% av soningstilfellene. Vi 

så også at de ofte kom sammen med domfellelser for bruk og besittelse (28%) andre ruslovbrudd (55%) 

og andre trafikkovertredelser (17%).  

Endring over tid  
I observasjonsperioden ser vi en reduksjon av ubetingede fengselssoninger totalt sett, fra 9 442 i 2000 

til 6 588 i 2019. Underveis i perioden ser vi også en betydelig reduksjon i andel fengselssoninger hvor 

bruk og besittelse og ruspåvirket kjøring inngår, både som eneste domfellelse og sammen med andre 

domfellelser, tatt i betraktning den totale nedgangen i fengselssoninger.  

En del av årsaken til denne nedgangen kan ligge i de alternative straffereaksjoner og soningsformer 

som har blitt innført i samme periode, herunder soning i eget hjem med elektronisk kontroll (fotlenke), 

samfunnsstraff for bøtesoning eller narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). Særlig soning i eget 

hjem med elektronisk kontroll har økt de seneste årene og er en straffereaksjon som ofte brukes 

overfor ruspåvirket kjøring (18). Domfellelser knyttet til disse alternative soningsformene er ikke 

inkludert i vårt datamateriale, men i kriminalomsorgens statistikk kan vi se at soning med elektronisk 

kontroll er steget fra 874 fullførte soninger i 2010 til 3 087 i 2019. Av disse var 2 951 

helgjennomføringer, hvilket vil si hele soningen foregikk utenfor fengsel (19).   

Hvor mye overgangen til disse soningsformene forklarer den samlede nedgangen i antall soninger og 

ulike former for domfellelser kan man dessverre ikke beskrive, men alternative straffereaksjoner vil 

kunne forklare noe av den nedgangen vi ser i vårt materiale som inkluderer soninger av ubetinget 

fengselsstraff.  

En annen forklaring på en reduksjon i domfellelser over tid kan være at andelen pasienter i 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og annen rusbehandling har økt i samme periode. I løpet av 

observasjonsperioden har andelen pasienter i LAR økt fra omlag 1 000 pasienter i år 2000 til 7 900 

pasienter i 2019 (20). Tidligere forskning knyttet til norske LAR-pasienter har vist at kriminalitet (målt 
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ved domfellelser) halveres blant personer med opioid avhengighet etter at de kommer inn i stabil LAR-

behandling (21). At det har kommet flere pasienter i LAR behandling, og at flere av disse har stabil 

langvarig behandling kan bidra til å forklare noe av nedgangen man ser i kriminalitet i perioden (22).  

Styrker og svakheter med studien  
Denne rapporten beskriver alle soninger blant innsatte i norske fengsel over en 20-års periode. På 

denne måten har man mulighet til å undersøke både forekomster per år og endringer i forekomster 

over tid.  

Kriminalitetsstatistikk er ofte bygget på hovedlovbrudd. En styrke med denne rapporten er derfor 

beskrivelsen av rusrelaterte lovbrudd også hvor disse lovbruddene kommer som bilovbrudd. Ofte vil 

disse rusrelaterte lovbruddene «skjules» i statistikken dersom den kun tar utgangspunkt i 

hovedlovbrudd. Tar man kun utgangspunkt i hovedlovbrudd, vil heller ikke sammenhenger mellom 

forskjellige typer lovbrudd komme frem.  

I denne rapporten beskrives kun domfellelser for bruk og besittelse som inngår i ubetinget 

fengselsstraff. Når vi beskriver at det er lave andeler som soner for lovbrudd knyttet til bruk og 

besittelse, eller trender over tid, vil dette ikke si noe om hvor mange som straffes med andre 

sanksjoner, for eksempel bøter, eller hvordan trendene er utenfor fengsel. En del lovbrudd for bruk og 

besittelse vil også påtaleunnlates, og dermed ikke komme til syne i våre data.  

Konklusjoner og implikasjoner av funn  
Av alle soninger i observasjonsperioden inkluderte totalt 40% av alle soninger en markør for egen 

rusmiddelbruk som domsgrunnlag for soningen.  

I praksis soner ingen ubetinget fengselsstraff for bruk og mindre besittelse av rusmiddel som eneste 

domsgrunnlag, likevel ser vi at nær 100% av alle soninger med bruk og besittelse, kommer sammen 

med andre rusrelaterte lovbrudd. En stor andel kommer også sammen med ulike former for 

vinningskriminalitet.  

Det er i den siste 20-års perioden en tydelig og betydelig reduksjon av årlige domfellelser og soninger 

i fengsel knyttet til lovbrudd som omfatter egen rusmiddelbruk. Det er ikke gitt at nedgangen som 

observeres i antall soninger knyttet til rusmiddelbruk betyr at det er blitt mindre rusmiddelbruk og 

tilhørende lovbrudd i samfunnet. Vi vet at andre reaksjonsformer enn ubetinget fengsel er mer vanlig 

i dag enn tidligere i observasjonsperioden. Men, vi vet også at flere med ruslidelse er i rusbehandling i 

dag (ikke minst gjelder dette LAR) enn for 20 år siden, noe som kan ha bidratt til reelt sett færre 

rusrelaterte lovbrudd. 

Det er grunn til å anta at det å sitte i fengsel, dømt for ruslovbrudd som indikerer egen rusmiddelbruk, 

sammen med annen kriminalitet, kan være en indikator på en alvorlighetsgrad av rusproblematikk som 

bør møtes med behandling og intervensjoner. Dette betyr at mange innsatte kan ha nytte av ulike 

former for rusbehandling mens de er under soning 

En forutsetning for at innsatte skal kunne møtes med adekvat tilbud om rusbehandling er at de blir 

kartlagt tidlig i soningen med hensyn til rusmiddelbruk, rusrelaterte problemer og behandlingsbehov. 

For å kunne avdekke behandlingsbehov hos den innsatte anbefales bruk av standardiserte screening 

instrumenter som AUDIT og DUDIT (12).  I tillegg er det selvsagt en forutsetning at adekvat 

rusbehandling er tilgjengelig under soningen og at det tilrettelegges for fortsatt oppfølging i 

helsetjenesten, inkludert andre viktige tilbud som bolig og nettverk, etter endt soning. 
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