
 

 

 

 

 

 

Félagsráðgjafardeild 
 

BA-ritgerð 
 

 

Meðferðargangur á Litla-Hrauni 
Betrun í stað refsinga 

 

 

 

 

 

 

 

Diljá Kristjánsdóttir og Una Lára Lárusdóttir 
Febrúar 2009 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umsjónarkennari: Sigrún Júlíusdóttir 
 
Nemandi: Diljá Kristjánsdóttir og Una Lára Lárusdóttir 
 
Kennitala: 030582-5949, 120981-5609 





 1

Útdráttur 

Þessi ritgerð er unnin af tveimur nemendum við Háskóla Íslands í félagsráðgjöf. Ritgerðin er 

6 eininga lokaverkefni til B.A prófs og fjallar um starfsemi meðferðargangsins í fangelsinu á 

Litla-Hrauni. Markmið starfseminnar er að veita þeim föngum sem það kjósa, hjálp við að 

vinna sig út úr vítahring andfélagslegs hugafars, afbrotahegðunar og vímuefnanotkunar. Með 

þessari ritgerð er áætlunin að varpa ljósi á starfsemina sem fram fer á meðferðargagnum og 

álykta út frá því hvernig hún hefur áhrif á fanga og samfélagið í heild.  

Starfsemi meðferðargangsins hefur fengið hefur fengið mjög jákvæð viðbrögð bæði 

frá föngunum sjálfum og aðstandendum þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að meðferð í 

fangelsum hefur áhrif á hegðun fanga á meðan afplánun stendur. Þessum niðurstöðum ber 

saman við frásögn Margrétar Frímannsdóttur að greina má breytingar á hegðun og hugsun 

þeirra fanga sem dvelja á meðferðargangi Litla-Hrauns. Öll samskipti verða auðveldari, líðan 

þeirra betri og þátttaka þeirra í námi og starfi eykst. Endurhæfing af þessum toga hefur 

gríðarlegar breytingar í för með sér og þá ekki bara hjá fanganum sjálfum heldur öllum þeim 

sem standa honum nærri og samfélaginu í heild.    
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Inngangur 

Á Íslandi eru rekin fimm fangelsi þar sem vista má 140 fanga. Meirihluti fanga eiga við 

áfengis- og vímuefnavanda að stríða eins og fram kom í könnun sem gerð var á vegum 

Fangelsismálastofnunar árið 2007. Í ljós kom að 70% fanga mældust með fíkniefni í blóði. Í 

kjölfar þessara niðurstaðna var ákveðið að hrinda í framkvæmd hugmyndinni um vímuefna-

lausa deild á Litla-Hrauni, án staðfestingar um fjárveitingu til verkefnisins. Meðferðardeild 

Litla-Hrauns hóf starfssemi sína 12. nóvember árið 2007 og var hugsuð sem tilraunaverkefni 

til sex mánaða og að þeim tíma liðnum yrði reynslan metin og ákvörðun tekin um framhaldið. 

Meðferðargangarnir eru tveir og dvelja þar tuttugu og tveir einstaklingar. 

Markmið meðferðardeildarinnar er að veita þeim föngum sem það kjósa, hjálp við að 

vinna sig út úr vítahring andfélagslegs hugarfars, afbrotahegðunar og vímuefnnotkunar. 

Efni ritgerðar er á sviði réttarfélagsráðgjafar. Réttarfélagsráðgjöf er viðurkennt svið til 

sérfræðileyfis í félagsráðgjöf. Starf félagsráðgjafa hefur frá upphafi tengst afbrotamálum og 

aðstoð í félagslegum og tilfinningarlegum vanda þeirra sem hafa komist í kast við lögin. 

Réttarfélagsráðgjöf er byggð á þekkingu á sviði barna- og fjölskyldumála, sérþörfum ung-

menna og jaðarhópa í samfélaginu. Rannsóknir á úrræðum í fangelsismálum eru byggðar á 

nútíma þekkingarsköpun og aðferðarþróun. Í dag hefur rannsóknartengdum meðferðum í 

fangavernd farið fjölgandi. Mikil áhersla er lögð á að þróa aðferðir og úrræði sem bera árang-

ur og því er mikilvægt að samþætta verk- og fræðiþekkingu, rannsóknarstarf og aðferðaþróun 

í verki (Sigrún Júlíusdóttir, 2005). Betrun í stað refsinga hefur fengið byr undir báða vangi á 

ný í stefnumótun innan fangelsismála. Að mati Páls E. Winkels forstjóra Fangelsismála-

stofnunar er það þjóðfélagslega hagkvæmt að nýta refsivist til betrunar og veita föngum við-

unandi þjónustu og aðstoð. Þessu til stuðnings bendir hann á þá staðreynd að þegar refsivist 

fanga lýkur snýr hann aftur út í samfélagið og ef hann hefur fengið tækifæri til að vinna úr 

andfélagslegu hugarfari, afbrotahegðunar og vímuefnanotkunar er hann betur settari til að lifa 

lífi án afbrota. 

Markmið, tilgangur og rannsóknarspurningar  

Eftir miklar vangaveltur um efni í lokaverkefni ákváðum við að taka fyrir viðfangsefni sem 

lítið hefur verið skrifað um hér á landi, þ.e. meðferðargang í fangelsinu á Litla-Hrauni. 

Ástæða þess að lítið hefur verið skrifað um þetta viðfangsefni er sú að starfsemi gangsins 

hefur einungis staðið í rúmt ár og árangurstengdar rannsóknir hafa ekki verið birtar. Í þessari 

ritgerð ætlum við að varpa ljósi á starfsemi meðferðargangsins og markmið hans. Við munum 
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skoða hlutverk meðferðargangsins, framgang starfseminnar og gagnsemi hennar út frá 

einstaklingnum og samfélaginu. Hugmyndir um meðferð í fangelum má rekja til meðferðar-

stefnunar og því munum við falla um upphaf hennar og þróun og hvaða áhrif hún hafði á 

mótun betrunarstefnu á Norðurlöndum. Því munum við skoða sérstaklega þróun með-ferðar 

innan fangelsa í Danmörku og Svíþjóð. Danir voru með þeim fyrstu til að setja á laggirnar 

meðferðargang og í seinni tíð hafa Svíar lagt mikið opinbert fjármagn í að þróa meðferð í 

fangelsum.  

Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Þegar ný úrræði eru hönnuð verður að skoða það kerfi 

og umhverfi sem hönnunin fer fram í. Í fyrsta kafla verður því farið stuttlega yfir 

lagaumhverfi Fangelsismálastofnunar og stöðu fangelsismála á Íslandi. Einnig verður fjallað 

um tölfræðilegar niðurstöður á fangafjölda og aukningu á fíkniefnabrotum hér á landi og á 

Norðurlöndum. Í lok þeirrar umræðu verður farið yfir samstarf Fangelsismálastofnunar og 

meðferðarstofnana á Íslandi og hvaða úrræði standa föngum til boða.  

Í öðrum kafla verður farið yfir sögu og kenningalegan bakgrunn refsinga. Rakin verða 

söguleg sjónarhorn á refsingum út frá vísindum fyrri tíma, annars vegar klassísk og hins vegar 

pósitífisk sjónarhorn. Varpað verður ljósi á kenningar Cesares Baccarias. Að lokinni þeirri 

umfjöllun er farið yfir markmið refsilaga og refsivistar samkvæmt Helga Gunnlaugssyni 

prófessor í afbrotafræðum við Háskóla Íslands. Því næst er farið í kenningar sem settar hafa 

verið fram til að útskýra afbrot og afbrotahegðun. Tekin eru fyrir tvö sjónarhorn innnan 

afbrotafræðinnar sem nefnast samskiptasjónarhornið og átakasjónarhornið. Í kaflanum eru 

hugmyndir þessara tveggja sjónarhorna og kenninga kynntar. Farið verður yfir félagsmótunar-

kenningar sem rekja má til Edwins Sutherland. Í því sambandi verður varpað ljósi á hvernig 

þessi sjónarhorn skýra og skilgreina afbrot og afbrotahegðun. Í framhaldi af því verður farið 

yfir kenningu Michel Foucaults um róttækar hugmyndir nútímans. Skilgreind verða lykil-

hugtök hans, ögun og refsing og áhrif þeirra á betrunarhætti refsing og stjórnunarhætti.  

Í þriðja kafla er fjallað um hugmyndafræðilegan bakgrunn betrunar- og 

meðferðarhugmynda. Farið er yfir sögu hinnar svokölluðu meðferðarstefnu og áhrif hennar á 

mótun úrræða innan fangelsiskerfa Norðurlandanna. Því næst verður farið yfir helstu aðferðir 

sem notaðar eru í meðferð innan fangelsa. Að lokinni þeirri umræðu skoðum við meðferðir 

sem notaðar eru í sænskum fangelsum og í framhaldi af því verður farið yfir meðferð sem 

notuð var við uppbyggingu meðferðargangsins á Litla-Hrauni.  

Í fjórða kafla er fjallað um áfengisráðgjafann Terance T. Gorski og þróun aðferða hans 

út frá fallþróun eða fallhættu. Skilgreining fallþróunaraðferðarinnar vísar til þess ferlis þar 

sem skjólstæðingur á á hættu að byrja aftur að neyta áfengis- eða vímuefna eftir að hann hefur 
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hafið bindindi. Einnig verður farið yfir hvernig fallþróunaraðferðin er notuð innan refsiréttar-

kerfisins.    

Í fimmta kafla er fjallað um undirbúning, framkvæmd og mat á meðferðarganginum á 

Litla- Hrauni. Við munum skoða hlutverk meðferðargangsins, framgang starfseminnar og 

gagnsemi hennar út frá einstaklingnum og samfélaginu. Þar sem þróun meðferðargangsins 

hefur einun-gis staðið í eitt ár, eru ekki til margar ritaðar heimildir sem hægt er að styðjast við 

og var því óhjákvæmilegt að notast að hluta til við eigindlega aðferð, sem fól í sér þrjú stutt 

viðtöl við starfsmenn og fanga sem dvelja á meðferðargangi á Litla-Hrauni.  

Í sjötta kafla er farið yfir niðurstöður sem byggðar eru á rannsóknum á 

vímuefnameðferð í fangelsum. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæða fylgni milli 

áfengis- og vímuefnaneyslu og afbrota. Í þessum kafla eru nokkrar þeirra kynntar og meðal 

þeirra er rannsókn Írisar Ólafsdóttur um hvort bæta megi virkni fanga með því að efla 

endurhæfingarsjónarmið í fangavörslu. Þess má geta að framkvæmd rannsóknar fór fram á 

meðferðargangi í fangelsinu á Litla-Hrauni. Að lokum er vitnað í viðtal við Margréti 

Frímannsdóttur forstöðumann fangelsisins á Litla-Hrauni og Pál Einarsson meðferðarfulltrúa 

þar sem þau telja fram hvað fangelsi og fangelsisyfirvöld þurfi að tileinka sér til að halda úti 

meðferðarstarfi. Við munum í lok ritgerðarinnar ræða niðurstöður rannsóknaspurninga og 

draga ályktanir af þeim. Einnig skoðum við hugmyndir sem lúta að ferkari þróun 

meðferðarstarfs innan fangelsa hér á landi sem gæti hugsanlega nýst til frekari stefnumótunar 

í þessum málaflokki.  
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1. Uppbygging refsivörslukerfa á Vesturlöndum  

Hér verður fjallað stuttlega um uppbyggingu og þróun réttarvörslukerfa á Vesturlöndum. 

Farið verður yfir helstu hlutverk fangelsismálastofnunar og það lagaumhverfi sem stofnunin 

byggir á.  

1.1. Lög og fangelsiskerfi 

Fangelsiskerfi er hluti af réttarvörslukerfi hvers lands, það vísar ekki til ákveðinnar fyrir-

myndar heldur miðast út frá fjárhag, menningu og sögu á hverjum tíma (Valtýr Sigurðsson, 

2006). Réttarvörslukerfið er byggt á refsirétti. Innan refsiréttarins hafa í gegnum tíðina verið 

settar fram svonefndar refsikenningar til að lýsa markmiðum refsinga. Refsikenningar teljast 

ekki til vísindalegra kenninga heldur byggja á ákveðnum sjónarmiðum. Þar sem refsi-

kenningar eru byggðar á sjónarmiðum eru þær í stanslausri þróun. Rekja má áhrif þróunar til 

mismunandi þjóðfélagsaðstæðna þar sem ólíkar hugmyndir og hagsmunir takast á (Afstaða, 

félag fanga, e.d.). Réttarvörslukerfi Íslands hefur í megindráttum fylgt þróun almennra 

réttarfarshugmynda á Vesturlöndum síðustu tvær aldir (Helgi Gunnlaugsson, 2000 a). 

Réttarkerfi á Vesturlöndum er af sama meiði, refsivistarúrræði að mestu svipuð og starfs-

hættir, venjur og siðir keimlík (Guðmundur Gíslason, 2005). Aðgerðir réttarvörslukerfisins 

hér á landi eru byggðar á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 og felast í beitingu refsinga. 

Refsingar eru þyngstu viðurlög sem ríkisvaldið beitir gegn brotum á reglum samfélagsins 

(Afstaða, félag fanga, e.d.). Megin markmið hegningarlaga er að vernda réttaröryggi 

almennings og viðhalda lögbundnu þjóðskipulagi. Samkvæmt 1. gr. hegningarlaga er kveðið á 

um að ekki eigi að refsa manni, nema hann gerist brotlegur um hátterni sem varðar lög 

landsins (Almenn hegningarlög nr.19/1940).     

1.2. Fangelsismálastofnun ríkisins  

Einstaklingum er heimilt að aðhæfast svo lengi sem það brýtur ekki í bága við lög, en reglur 

stjórnsýslustofnana eru þær að ekki má aðhafast nema það sé tekið fram í lögum (Páll 

Hreinsson, 1994). Í lögum um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 er kveðið á um að ríkið skuli 

eiga og reka öll fangelsi hér á landi. Yfirumsjón fangelsismála er í höndum dómsmálaráðherra 

og hlutverk hans felst meðal annars í því að ákveða staðsetningu, gerð og rekstrarfyrirkomu-

lag fangelsa. Hér á landi má greina fangelsi í tvo megin flokka. Annars vegar má nefna 

afplánunarfangelsi og hins vegar gæsluvarðhalds fangelsi. Í afplánunarfangelsum eru vistaðir 

fangar sem dæmdir eru í fangelsi, varðhald og þá sem afplána vararefsingu fésekta. Heimilt er 
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að vista gæsluvarðhaldsfanga í afplánunarfangelsum ef einangrun telst ekki nauðsynleg (Lög 

um fangelsi og fangelsisvist nr. 48/1988).     

Í  2. gr. laga um fangelsi og fyrri vittnun (nr: 48/1988) segir að starfa skuli sérstök 

stofnun, Fangelsismálastofnun. Fangelsismálastofnun hefur verið starfandi frá og með 1. 

október árið 1988 (Haraldur Johannessen, 2002). Hjá stofnuninni starfa um hundrað fastráðnir 

starfsmenn, þar af áttatíu fangaverðir sem sinna öryggisgæslu í öllum fimm fangelsum 

landsins (Fangelsismálastofnun, e.d. a). Hlutverk stofnunarinnar er margþætt, stofnunin sér 

um daglegan rekstur fangelsa í landinu, sér til þess að refsidómum sé fullnægt og annast 

eftirlit með þeim einstaklingum sem staddir eru í ákveðnu ferli í fangelsiskerfinu sem tengja 

má við skilorðsbundna dóma, reynslulausnir, frestun á afplánun og náðun. Einnig kemur það í 

hlut stofnunarinnar að annast félagslega þjónustu gagnvart föngum og sjá til þess að þeim 

standi til boða ýmis sérhæfð þjónusta á sviði heilbrigðisþjónustu (Lög um fangelsi og 

fangavist nr.48/1988). Megin markmið stofnunarinnar er að trygga örugga og vel skipaða 

fangelsis-vistun þar sem réttaröryggis almennings er gætt. Fangelsismálastofnun leggur 

áherslu á að unnið sé útfrá mannlegri nálgun þar sem efling samskipta er höfð í fyrirrúmi. 

Einnig er mikilvægt að uppbygging fangelsa í landinu sé þannig hagað að aðstæður og 

umhverfi nái settum markmiðum stofnunarinnar. Til að ná fram þessum markmiðum telur 

stofnunin mikilvægt að unnið sé í samvinnu við fanga að einstaklingsmiðaðri meðferðar og 

vistunaráætlun um framvindu afplánunarferlisins í upphafi refsivistar. Mikilvægt er að 

starfsmenn sem koma að vinnslu og eftirfylgni vistunaráætlunarinnar sé fagfólk sem hafa 

hlotið sérstaka þjálfun. Vistunaráætlunin felur í sér mat á einstaklingnum út frá áhættu, 

meðferðarþörf, getu til að stunda vinnu eða nám og þörf fyrir félagslegan og sálfræðilegan 

stuðning (Valtýr Sigurðsson, 2004). 

Samkvæmt félagsrágjafa hjá Fangelsismálastofnun ríkisins hefur tekið nokkuð lengri 

tíma en ætlað var að innleiða meðferðar- og vistunaráætlanir í starfsemi Litla-Hrauns. 

Nokkrar ástæður liggja þar að baki. Fangelsið Litla-Hraun er stærri vinnustaður en önnur 

fangelsi, fangar mun fleiri og staða þeirra oft erfiðari. Þá þurfa starfsmenn lengri 

aðlögunartíma, bæta þarf starfsumhverfi þeirra, upplýsingarflæði, aðgegni að tölvum svo 

auðvelda megi samskipti við samstarfsmenn þeirra (Dómsmálaráðuneytið, 2007). 

Fangelsismálastofnun vinnur út frá þeirri stefnu að hver sá sem hlotið hefur dóm og afplánar 

refsingu sína í fangelsi hér á landi skuli eiga þess kost að bæta líf sitt og öðlast þekkingu og 

reynslu sem mun gagnast honum þegar hann snýr aftur út í samfélagið á ný að afplánun 

lokinni (Margrét Sæunn Frímannsdóttir, Margrét Sæmundsdóttir, Sigurjón Birgisson, Anna 

Sigríður Arnardóttir, Halla Bergþóra Björnsdóttir, Marta Margret Ö. Rúnarsdóttir, 2007). 
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1.3. Fangelsiskerfi Íslands í samanburði við önnur Norðurlönd  

Fangelsiskerfi hér á landi er byggt á svipuðum hugmyndafræðilegum grunni og fangelsis-

kerfin á öðrum Norðurlöndum. Réttarkerfi landanna er af sama meiði, refsivistarúrræði að 

mestu svipuð og starfshættir, venjur og siðir keimlík (Guðmundur Gíslason, 2005).  

Þegar skoðaðar eru tölfræðilegar niðurstöður kemur í ljós að Ísland mælist með hvað 

lægstan fangafjölda eða 40 á hverja 100.000 íbúa. Niðurstöður rannsókna sýna að 

fangafjöldinn mælist 65-70 á hverja 100.000 íbúa að meðaltali hjá hinum Norðurlöndunum. 

Þess er vert að geta að fangafjöldi í Bandaríkjunum mælist umtalsvert hærri eða um 700 

fangar á hverja 100.000 íbúa. Við tölfræðilegan útreikning á fangafjölda hvers lands er tekið 

mið af ýmsum þáttum. Þar má nefna fjölda refsidóma, lengd fangelsisrefsingar en einnig hafa 

áhrif, lög og reglugerðir um veitingu reynslulausnar, vistun fanga utan fangelsa og þátttaka 

þeirra í samfélagsþjónustu (Valtýr Sigurðsson, 2004).  Hér á landi er spáð fyrir um 10-15% 

aukningu fangafjölda á komandi árum. Rekja má þessa aukningu til þróun íbúafjölda, fjölda 

refsidóma og þyngri refsinga. Í kjölfar þess má búast við að fangelsisrými í landinu verði 

fullnýtt sem leiðir af sér að hlutfall fanga á biðlista eykst og þar með geta fangar ekki hafið 

afplánun sína við uppkvaðningu dóms. Þetta brýtur í bága 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

en þar segir að það þjóni hagsmunum dómþola að úr máli hans sé leyst sem fyrst eftir að 

dómur hefur verið kveðinn upp (Valtýr Sigurðsson, 2004). Sambærilegar niðurstöður á 

aukningu fangafjölda er að finna hjá hinum Norðurlöndunum. Til að mynda hefur fjöldi 

lífstíðarfanga þrefaldast í Finnlandi á síðustu tíu árum og fjöldi þeirra fanga sem afplána dóm 

sökum fíkniefnabrota eru 18% af fangahópnum sem er sexföld aukning síðustu tíu ár. 

Sambærilegar niðurstöður er að fá frá Svíþjóð þar sem fjöldi lífstíðardóma hefur tvöfaldast. 

Hér á landi mælast þeir fangar sem afplána sökum fíkniefnabrota 30% af fangahópnum en þar 

má sjá gífurlega aukningu þegar bornar eru saman tölur frá árinu 1996 þar sem fangar sem 

sátu inni vegna fíkniefnabrota voru 13% af föngum (Valtýr Sigurðsson, 2004). 
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(Valtýr Sigurðsson, 2004). 

  

Á síðustu áratugum hefur föngum fjölgað á öllum Norðurlöndum og spáð fyrir um 10-

15% aukningu fangafjölda á komandi árum. Ef marka má niðurstöður rannsókna mun hlutfall 

fíkniefnabrota aukast og því mun föngum sem eiga við áfengis- og vímuefnavandamál einnig 

fjölga (Valtýr Sigurðsson, 2004). Páll E. Winkel forstjóri Fangelsismálastofnunar telur það 

þjóðfélaginu hagkvæmt að nýta refsivist til betrunar og veita föngum viðunandi þjónustu og 

aðstoð því fangar snúa aftur til samfélagsins eftir að refsivist þeirra líkur. Það sé því 

samfélagslegur ávinningur að veita föngum betrun og möguleika á lífi án afbrota og eiturlyfja 

(Páll E. Winkel, 2005). 

1.4. Fangelsin á Íslandi  

Rekin eru fimm fangelsi á Íslandi, Litla-Hraun, Hegningarhúsið, Kvíabryggja, 

Fangelsið Kópavogsbraut 17 og Fangelsið Akureyri. Samtals hafa þessi fangelsi um 

eitthundrað og fjörutíu pláss, þar eru með talin ellefu einangrunarklefar. Hér á landi geta 

fangar afplánað hluta af refsingu sinni á öðrum stofnunum t.d. í áfengis- eða fíkniefnameðferð 

á áfangaheimilinu Vernd og á sjúkrahúsum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

1.4.1. Hegningarhúsið 

Hegningarhúsið er að Skólavörðustíg 9 í Reykjavík. Fangelsið var tekið í notkun árið 

1874 og er því elsta fangelsi landsins. Litlar sem engar breytingar hafa verið gerðar á 

fangelsinu og því er um lágmarksaðstöðu að ræða sem uppfylla ekki nútíma kröfur um 

fangelsisvistun (Fangelsismálastofnun, e.d. b). Þess ber að geta að Hegningarhúsið hefur verið 

rekið á undanþágu heilbrigðisyfirvalda um árabil (Valtýr Sigurðsson, 2004). 
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Fangelsið samanstendur af sextán fangaklefum og sinna tíu fangaverðir öryggisgæslu 

við fangelsið. Í fangelsinu er engin aðstaða sem veitir föngum kost á að stunda fasta vinnu. 

Um er að ræða tilfallandi viðhaldsverkefni sem unnin eru innan veggja fangelsisins og á 

útivistarsvæðinu. Í fangelsinu er mikill skortur á sameiginlegri aðstöðu til að stunda íþróttir- 

eða tómstundir. Erfitt reynist að fá í gegn breytingar þar sem húsið er að hluta til friðað af 

Húsafriðunarnefnd ríkisins (Fangelsismálastofnun. e.d. b). Það er því að mati margra 

óraunhæft að nýta fangelsið í komandi framtíð (Valtýr Sigurðsson, 2004). Af þessum 

ástæðum hefur fangelsið aðallega verið notað sem móttökufangelsi. Fangar mæta þar við 

upphaf afplánunar sinnar og dvelja í stuttan tíma. Fangelsismálastofnun tekur í framhaldi af 

því frekari ákvörðun um það í hvaða fangelsi viðkomandi fangi komi til með að afplána sína 

refsivist (Fangelsismálastofnun, e.d. b).   

1.4.2. Fangelsið Kvíabryggju 

Fangelsið er á jörðinni Kvíabryggju í Grundarfirði. Þar er hægt að vista  22 fanga af báðum 

kynjum óháð aldri. Fangelsið er skilgreint sem opið fangelsi sem þýðir að fangar sem þar eru 

vistaðir njóta aukins frelsis í samanburði við fanga í lokuðum fangelsum 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d. g). Fangar sem afplána refsingu sína á Kvíabryggju þurfa 

að uppfylla ákveðin skilyrði. Skilyrðin eru þau að fangar þurfa að halda sig innan fangelsis-

svæðisins, vinna eftir ákveðinni dagskrá og ekki er heimilt að vera háður ávanabindandi 

lyfjum (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d. g). Ef til þess kemur að fangi standist ekki þau 

skilyrði sem fangelsið setur, á hann á hættu að vera fluttur í annað fangelsi. Föngum er skylt 

að stunda vinnu eða nám og mikil áhersla er lögð á endurhæfingu. Fangar eru því mjög virkir 

í allri starfsemi fangelsisins þ.e. sjálfir sjá þeir um eldamennsku, þrif og önnur tilfallandi 

verkefni (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d. g). Vinna fanga felst að mestu leyti í störfum 

tengdum sjávarútvegi þ.a. beita línu, fella net og viðgerðir á fiskikörum. Einnig er unnið að 

brettasmíði, viðhaldi húsa, jarða og öll þóknun er samkvæmt gjaldskrá fangelsismálastofnunar 

(Fangelsismálastofnun, e.d. c). Starfsmenn fangelsisins eru níu þar af fimm fangaverðir sem 

sinna öryggisgæslu. Þeir sérfræðingar sem sinna fangelsinu eru félagsráðgjafar og sálfræð-

ingar sem reglulega koma á staðinn og veita föngum einstaklingsbundna þjónustu. Almenn 

heilbrigðisþjónusta er veitt af Heilsugæslustöðinni í Grundarfirði (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d. g).           

1.4.3. Fangelsið Akureyri 

Fangelsið Akureyri  hefur verið starfrækt frá árinu 1978. Í fangelsinu eru tíu fangaklefar og 

fangar sem þar eru vistaðir afplána yfirleitt styttri dóma (Fangelsismálastofnun, e.d. d).  
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Aðstaðan í fangelsinu er góð en þar er líkamsræktasalur, sameiginlegt eldhús þar sem 

fangarnir elda sjálfir og í  hverju herbergi er baðherbergi og flatskjár (Ríkisútvarpið, 2008). 

Ekki er mikla vinnu að fá í fangelsinu en þar sinnir einn fangi þrifum á gangi og 

salernisaðstöðu en þau fáu störf sem eru starfrækt tengjast viðhaldsverkefnum innandyra. 

Fangelsið á Akureyri og lögreglustöð Akureyrar nýta starfsmenn sameiginlega vegna þess 

hversu tengdar þessar tvær stofnanir eru og sinna fjórir fangaverðir öryggisgæslu við 

fangelsið (Fangelsismálastofnun, e.d. d). 

1.4.4. Fangelsið Kópavogsbraut 17 

Fangelsið Kópavogsbraut 17 hefur verið starfrækt síðan 1989. Fangelsið er kvennafangelsi og 

er rými fyrir tólf fanga. Í 23. gr. laga um fullnustu refsingar nr. 49/2005 segir að ef kona við 

upphaf afplánunar eigi ungabarn eða fæðir barn á meðan afplánun stendur yfir er henni 

heimilt í samráði við barnaverndarnefnd að hafa það hjá sér. Þar sem hlutfall dæmdra kvenna 

hér á landi er frekar lágt þá eru þar einnig vistaðir karlfangar. Þeir eru yfirleitt að afplána 

stutta dóma og er reynt að fá karlfanga sem eru rólegir og hafa ekki brotið af sér gagnvart 

konum eða börnum. Fangelsinu er skipt í tvo ganga, karlagang og kvennagang. Föst regla er 

fyrir hendi að karlar mega ekki vera inni í klefum kvenna og öfugt. Í fangelsinu sinna sex 

fangaverðir og tveir varðstjórar öryggisgæslu við fangelsið. Fangelsið uppfyllir ekki skilyrði 

langtímavistunnar sökum þess að aðstæður og aðbúnaður fangelsisins eru ófullnægjandi. 

Húsið er gamalt og þarfnast viðgerðar, þröngt er um fanga og aðstaða til frístunda er lítil. 

Vinnuaðstaða í fangelsinu er nokkuð góð og hægt er að vinna að smáum verkefnum í kjallara 

hússins og er það verkstjóri sem aflar verkefna fyrir fangana. Í Fangelsinu Kópavogsbraut er 

einn klefi nýttur á veturna undir skólastofu og er kennt frá Menntaskólanum í Kópavogi 

(Fangelsismálastofnun e.d. e).  

1.4.5. Fangelsið Litla-Hraun 

Fangelsið Litla-Hraun er skilgreint sem afplánunar og gæsluvarðhaldsfangelsi. Fangelsið var 

stofnað 8. mars árið 1929 og er staðsett á Eyrarbakka (Fangelsismálastofnun, e.d. f). 

Fangelsið rúmar 86 fanga, þar af tilheyra 77 fangaklefar almennri refsivist og níu fangaklefar 

einangrun (Valtýr Sigurðsson, 2004). Fullnýting hefur verið á fangaklefum Litla-Hrauns 

undan farin ár eða allt að 90-99% (Margrét Sæunn Frímannsdóttir, o.fl., 2007). 

Fangelsismálastofnun hefur undanfarin ár lagt áherslu á að efla skólastarf í fangelsum og 

hefur Fjölbrautaskóli Suðurlands umsjón með skólahaldi á Litla-Hrauni. Þar stunda fimmtán 

til tuttugu fangar að jafnaði  á hverjum tíma nám til stúdentsprófs (Valtýr Sigurðsson, 2004). 

Árið 2007 var ráðinn til starfa náms- og starfsráðgjafi að Litla-Hrauni. Ráðning hans má rekja 
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til niðurstöðu nefndar sem settu fram tillögur um framtíðarrekstur fangelsisins Litla-Hrauni 

(Dómsmálaráðuneytið, 2007). Til afþreyingar er að finna í fangelsinu nýlegt íþróttahús með 

góðri aðstöðu til líkamsræktar, bókasafn, föndur- og billiardaðstöðu. Svæðið umhverfis 

fangelsið er stórt og þar er að finna fótboltavöll, göngubraut og körfuboltavöll. Mikil áhersla 

hefur verið lögð á að auka framboð á vinnu og hvetja fanga til að stunda nám. Í dag er 

vinnuframboð af skornum skammti þar sem Litla-Hraun veitir einungis 45 föngum vinnu yfir 

vetrartímann en á sumrin fjölgar störfum í 65 stöðugildi. Laun eru samkvæmt gjaldskrá 

reglugerðar um fullnustu refsinga nr. 961/2005 (Fangelsismálastofnun, e.d. f). Vinnan á Litla-

Hrauni fer að mestu fram í vinnuskálum fangelsisins og er það húsnæði fullnýtt. Í 

vinnuskálum er unnið við ýmis iðnaðarverkefni s.s. vörubrettasmíði, bílnúmera- og skiltagerð, 

samsetning í járn og trésmíði, hellugerð og skrúfbútaframleiðslu. Einstaka fangar geta ekki 

stundað vinnu af ýmsum ástæðum t.d. þeir sem hafa verið í neyslu í langan tíma, án atvinnu, 

hætt snemma í skóla og skortir menntun og starfsþjálfun (Margrét Sæunn Frímannsdóttir, 

o.fl., 2007).  

1.5. Samstarf Fangelsismálastofnunar og meðferðarstofnana  

Saga afbrota og vímuefnameðferðar er oft og tíðum samtvinnuð. Það segir í lögum samkvæmt 

2. mgr. 15. gr. laga um fullnustu refsingar nr. 49/2005 að Fangelsismálastofnun sé heimilt að 

leyfa fanga að vistast á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun (Lög um fullnustu refsingar nr. 

49/2005). Fangar hafa um langt skeið átt þess kost að fara í áfengis- og vímuefnameðferð utan 

fangelsa. Markmið áfengis- og vímuefnameðferðar er að styðja afbrotamenn í að setja sér 

markmið, bæta líf sitt og draga úr endurkomu þeirra í fangelsi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

áfengis- og vímuefnaneysla fer oftar en ekki saman við afbrot og hafa afbrotamenn margir 

hverjir sagt að afbrot þeirra séu bein afleiðing neyslu þeirra. Allt frá árinu 1990 hefur SÁÁ 

unnið í samvinnu við Fangelsismálastofnun um vistun fanga í áfengis og vímuefnameðferð á 

síðustu sex vikum afplánunar. Hið sama gildir um meðferðarheimilin Staðarfell í Dölum og 

Vík á Kjalarnesi (Jón Friðrik Sigurðsson, e.d.). Meðferðarheimilin Hlaðgerðarkot og Götu-

smiðjan hafa einnig verið í samvinnu við Fangelsismálastofnun og er markmiðið einnig að 

styrkja og efla fangana að refsivist lokinni (Fangelsismálastofnun, e.d. h.).  

Fangelsismálastofnun hefur átt í samstarfi við stuðningsheimilið Vernd frá árinu 1995. 

Í 24. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 42/2005 segir að Fangelsismálastofnun heimilar fanga 

að ljúka afplánun utan fangelsis en fyrir því eru tvö skilyrði þ.e. að fangar stundi vinnu eða 

nám sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt og að einstaklingur búi á sérstakri stofnun eða 

heimili undir eftirliti. Stofnunin hjálpar einstaklingum að aðlagast lífinu eftir setu í fangelsi. 
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Heimilismenn þurfa að skrifa undir samning áður en þeir fá inngöngu á heimilið (Vernd, e.d.). 

Samkvæmt 1. gr. regla um afplánun á Áfangaheimilinu Vernd að Laugarteigi 19 í Reykjavík 

segir að ekki er heimilt að dvölin sé styttri en þrjár vikur og á sama hátt einn mánuður fyrir 

hvert dæmt ár. Dvalartíminn getur því verið að hámarki átta mánuðir þegar dæmd refsing er 

sex ára fangelsi (Vernd, 2008). Fangi getur sótt um að afplána síðari hluta refsivistarinnar að 

Sólheimum ef hann hefur hlotið að minnsta kosti þriggja ára fangelsisdóm. Við sérstakar 

aðstæður er unnt að mæla með að vikið sé frá skilyrðum um lengd dóms. Að hámarki þrír 

fangar geta verið vistaðir í senn og dvalartíminn á að jafnaði ekki að vera skemmri en sex 

mánuðir. Vistun fanga er háð samþykki Sólheima (Fangelsismálastofnun, 2005).  
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2. Kenningar 

Í gegnum tíðina hafa margar kenningar verið settar fram til að útskýra hvað valdi afbrotum og 

hvers vegna ákveðnir einstaklingar hneigjast til afbrota en aðrir ekki. Má þar meðal annars 

nefna sálfræði- og líffræðilegar kenningar sem leitast við að útskýra afbrot með því að horfa á 

einstaklinginn sjálfan. Þar sem þessi ritgerð fjallar um meðferðarúrræði í fangelsum þar sem 

unnið er með einstaklinginn og fíkn hans ákváðum við að skoðuða beitingu eftirfarandi 

kenninga.  

2.1. Saga og kenningarlegur bakgrunnur refsinga  

Samstöðusjónarhorn er kenning þar sem gengið út frá þeirri megin hugsun að allir hlutar 

samfélagsins vinni að því markmiði að uppfylla þarfir heildarinnar. Innan samfélagsins er 

farið eftir ríkjandi viðmiðum og gildum og þar með myndast ákveðinn stöðugleiki innan 

samfélagsins. Innan samstöðusjónarhornsins má greina klassísk og pósitívísk sjónarmið 

(Hagan, 1985). Upphaf klassíska skólans má rekja til ítalska fræðimannsins Cesare Baccaria 

um miðja 18. Öld. Hann taldi einstaklinginn vera sjálfselska og eigingjarna veru og þar með 

væri hræðslan við refsingar nægur hvati til að fara eftir lögum. Markmiðinu var náð ef 

hræðslan við refsingar kom í veg fyrir að fólk fremdi alvarlega glæpi (Beirne og 

Meserchmidt, 1995). Samkvæmt kenningum Baccaria er gengið út frá því að einstaklingurinn 

hafi frjálsan vilja sem byggður er á skynsemi og honum heimilt að aðhafast svo lengi sem það 

brýtur ekki í bága við lög. Ef refsingin vegur þyngra en hagur einstaklingsins á brotinu mun 

hann velja löghlýðni, en ef hinsvegar refsingin hefur minna vægi en hagnaður glæpsins velur 

einstaklingurinn lögbrotið (Helgi Gunnlaugsson, 2000 b). Samkvæmt Beccaria er tilgangur 

refsinga að fæla einstaklinginn frá afbrotum en ef hann hins vegar fremur brot þrátt fyrir 

tilvist fælingarmátsins skal hann taka ábyrgð á gjörðum sínum og sæta refsinga. Út frá þessari 

hugmyndfræði var refsing gegn afbrotum talin réttmæt og árangursrík (Helgi Gunnlaugsson, 

2000 b). Baccaria vildi meina að mikið ójafnvægi ríkti milli afbrota og refsinga (Beirne og 

Messerschmidt, 1995). Hann taldi refsiþyngd og lengd hennar í mörgum tilfellum ekki endur-

spegla alvarleika afbrotsins (Helgi Gunnlaugsson, 2000 b). Hann gagnrýndi harðlega refsi-

form samfélagsins og vildi koma á breytingum þar sem fangelsisvist leysti af hólmi ríkjandi 

refsiform sem fól í sér pyntingar og dauðarefsingar. Hann taldi árangur pyntinga ofmetinn og 

sagði að hinn saklausi einstaklingur væri líklegri til að játa ef hann sætti pyntingum á meðan 

hinn harðsvínaði afbrotamaður játaði sig seint sekan. Með hugmyndum sínum lagði hann 

mikla áherslu á að allir ættu að vera jafnir fyrir lögum (Beirne og Messerschmidt, 1995). 
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Samkvæmt viðhorfum Baccaria var tilgangur refsilaga sá að einstaklingurinn hugsaði sig 

tvisvar um áður en ákvörðunin um lögbrotið var tekin (Beirne og Messerschmidt, 1995).  

Pósitívisminn var settur fram sem andsvar við klassískum kenningum. Samkvæmt 

sjónarhorni pósitívismans eiga afbrot sér náttúrulegar skýringar og orsakir (Barlow, 1993). 

Gengið er út frá því að hegðun einstaklingsins sé háð fjölbreytilegum þáttum sem lítið sé hægt 

að stjórna (Morrison, 2000). Afbrotamaðurinn er aðskilinn frá hinum almenna borgara út frá 

ólíkum líffræðilegum og sálrænum öflum sem móta atferli (Helgi Gunnlaugsson, 2000). 

Fremji einstaklingur afbrot er vísað í líffræðilegar, sálfræðilegar eða félagslegrar skýringar á 

misbrest í hegðun. Í Pósitívismanum er mannúðarhyggjan höfð í fyrirrúmi þ.e. einstaklingur 

sem er heill á geði fremur einfaldlega ekki afbrot (Barlow,1993:Maquire og Radosh,1999). 

Að mati Helga Gunnlaugssonar prófessors í afbrotafræðum er markmið 

refsilaga þrískipt. Í fyrsta lagi er tilgreint hvaða atferli er refsivert, í öðru lagi er komið 

í veg fyrir tjón sem hlýst af afbrotum og í þriðja lagi eru viðurlög gerð skýr við brotum 

á refsilögunum. Refsilögin fela í sér félagslegt taumhald og ef þeim er fylgt ríkja 

skýrar réttarreglur (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Réttarreglur eru reglur sem byggðar 

eru á ríkjandi lögum, venjum eða viðurkenndum réttarheimildum hvers lands. 

(Sigurður Guðmundsson, 2004).  

Markmiðið refsivistar er fjórskipt. Í fyrsta lagi er afbrotamaðurinn tekinn úr umferð 

sökum almannahagsmuna, í öðru lagi er honum refsað, í þriðja lagi skal refsing hans vera 

öðrum víti til varnaðar og í fjórða lagi skal veita honum tækifæri til endurhæfingar eða 

meðferðar svo að hann geti unnið úr vandamálum sínum og snúið aftur út í samfélagið sem 

bættur þjóðfélagsþegn (Helgi Gunnlaugsson, 2003).  

2.2. Samskiptasjónahornið 

Samskiptasjónarhornið (e. interaction view) er  sjónarhorn innan afbrotafræðinnar og greinist 

í nokkrar stefnur.  

1) Félagsmótunar kenningar / Social learning theory:  

Kennismiðir Félagsmótunakenninga (e. social learning) telja að afbrot séu afleiðingar af 

félagslegri mótun einstaklinga og að einstaklingar læri þau gildi og þá hegðun sem eru tengd 

afbrotum. Afbrotahegðun er lært atferli í samskiptum, við lærum að fremja afbrot 

(Criminology, 2009). Kenningar um ólík félagstengsl (e. differential assosiation) er einn 

þeirra þátta sem er innan félagsmótunarkenningar og rekja má til Edwin Sutherland. Hann 

taldi að glæpsamleg hegðun væri lærð og þar af leiðandi manninum ekki líffræðilega eðlislæg. 

Kenningin um ólík félagstengsl gengur út frá því að skilgreining á lögunum verður óhagstæð 
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brotamanninum en hagstæð lögunum þá verður einstaklingur að glæpamanni. En einmitt þá 

fer brotamynstrið að verða algengara en hið hefðbundna lífsmynstur (Barlow, 1993: 

Sutherland, 1947). 

2) Kenningar um stimplun/ e. labeling theory. 

Afbrot verður ekki afbrot fyrr en slík hegðun hefur verið skilgreind sem afbrot. Einstaklingar 

verða afbrotamenn þegar samfélagið hefur stimplað þá sem slíka og þeir hafa sjálfir samþykkt 

þessa stimpla sem persónuleg einkenni. Stimplun hefur því mikil áhrif á sjálfsmynd 

einstaklingsins (Criminology, 2009). 

3) Kenningar um félagslegt taumhald/social bond theories. 

Kennismiðir félagslegs taumhalds telja ástæðuna fyrir því að við fremjum ekki afbrot vera 

góð og reglubundin samskipti við þá hópa, einstaklinga eða stofnanir sem við erum í hvað 

mestum tengslum við t.d. fjölskylduna, skólann og vini. Á móti kemur að ef um lítil tengsl er 

að ræða við þessa aðila eykur það líkurnar á afbrotum (Conrad og Schneider, 1992; Maquire 

og Radosh, 1999).  

2.3. Átakasjónarhornið  

Átakasjónarhornið gengur út frá því að samfélagið sé samsett úr ólíkum þjóðfélagshópum. 

Ákveðnir hópar eru ráðandi og þar af leiðandi verða átök um þau takmörkuðu gæði sem eru til 

staðar. Þeir sem aðhyllast átakakenninguna efast hreinlega um að refsilögin geri jafnt við alla, 

það er að segja þjóni hagsmunum allra í samfélaginu (Ritzer, 2000).  

2.4. Hugmyndafræði Foucault um róttækar hugmyndir nútímans            

Um miðja 20. Öld komu fram nýjar hugmyndir og gagnrýn umræða um valdbeitingu hinna 

vaxandi fagstétta á svið félags- skóla og réttarkerfa. Gagnrýnin fól í sér neikvæð áhrif 

stofnanavæðingar. Einn þeirra sem harðast lagðist gegn þeirri þróun var fræðimaðurinn 

Michel Foucault sem talin er einn áhrifaríkasti og jafnframt umdeildasti hugmyndasmiður 20. 

aldar. Í ritum sínum setur hann fram róttækar hugmyndir um samspil þekkingar og valds og 

hafa verk hans haft mikilvæg áhrif í umræðu um fagímynd félagsráðgjafa (Chambon, 1999). Í 

hugmyndum Foucault greinir hann hvernig réttarkerfið og hlutverk fangelsa, félagsþjónu-

kerfið og eftirlitshlutverk undir yfirskyni verndar ásamt heilbrigðiskerfi með sjúkdóms-

væðingu og ómannúðlegum starfsháttum geðsjúkrahúsa, þjónuðu mikilvægu hlutverki til 

styrktar ríkjandi stjórnvöldum. Sérfræðingar sem framkvæmdu fyrirmæli og störfuðu í anda 

undirokandi löggjafar, kúgandi starfshátta og aðferða voru umbjóðendur eða handbendli 
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þessara valdakerfa. Í slíku samhengi mótuðust samskiptin af gerendum og viðföngum í 

andhverfri valdastöðu og í endurvarpandi samspili við hina ytri umgjörð. Sérfræðiþekking 

þrengdi að hans mati sýn, viðhorf og vinnubrögð fagfólks og njörfaði það enn fastar niður í 

smækkuð sérfræðihlutverk. Um leið færði slík staða umbunandi valdastöðu sem ýmist fólst í 

inngripum og íhlutun um líf annars fólks (Chambon, 1999; Sigrún Júlíusdóttir, 2006 a; Sigrún 

Júlísdóttir, 2008). Kenningar Foucault um refsingar hafa haft mikil áhrif á fræðilega 

umfjöllun. Í þessum kafla munum við fjalla um lykilhugtök Foucaults, ögun og refsing og 

áhrif þeirra á betrunarhætti refsinga og stjórnunarhætti. 

Með greiningu Foucault á nútímanum undirstrikar hann áhrif skynsemishyggjunnar og 

skipulagsbundinna forma samfélagsins. Foucault telur að tilkoma nútímans sé í samhengi við 

útbreiðslu á eftirliti (e. surveillance) í samfélaginu. Hann telur einnig að beiting á eftirliti og 

stjórnun á upplýsingum um einstaklinga myndi svokallað ögunarsamfélag (e. disciplinary 

society). Foucault gengur út frá því að félagsleg ögun (e. dicipline) byggist á þeirri stjórn sem 

einstaklingur hefur á líkama sínum og andlegu  atgervi (Foucault 1991).  

2.4.1. Ögunarsamfélagið  

Einn mikilvægasti  þátturinn sem Foucault fjallar um er eftirlit byggt á sjáanleika. Í þriðja 

hluta verksins Ögun og refsing einblínir hann sterkt á áhrif ögunar út frá byggingarskipulagi 

(panopticon). Hann skoðar bein áhrif ögunar, þ.e. hvernig manneskju valdið þarfnast. Jeremy 

Bentham var heimspekingur og setti fram nútíma hugmyndir um fangelsi og notaði við það 

hugtakið byggingarskipulag (panopticon). Út frá hugmyndum sínum um nútíma fangelsi 

hannaði Bentham hringlaga byggingu með háum turni í miðjunni. Í hringnum voru klefar með 

gluggum. Eftirlitsmaður átti auðvelt með að fylgjast með hegðun fanga frá turninum. Einn 

maður var í hverjum klefa og sá aðeins eftirlitsturninn út um glugga klefans. Þannig vissu 

fangarnir ekki fyrir víst hvort fylgst væri með þeim eða ekki. Hugmyndir Benthams um 

byggingarskipulagið notar Foucault sem kjörmynd ögunar. Foucault taldi byggingar-

skipulagið böðulinn í nútímasamfélagi og áhrif þess öflug, þar sem sálræn áhrif leiddu til þess 

að fólk passaði sig sjálft. Hugmyndin um byggingarskipulag kom af stað mikilli umræðu um 

betrunarþátt refsinga og stjórnunarhætti þó aldrei hafi hún náð stærra hlutverki en að vera 

teikning (Foucault 1991).   

Í verki sínu Ögun og refsing, greinir Foucault ögunarvaldið í þeim mats- og 

eftirlitsaðferðum sem beitt er á einstaklinga. Foucault gengur út frá tveimur valdaformum sem 

borin eru saman og greind. Annars vegar það hefðbundna (traditional) og hins vegar ögun 

(disciplinary mode). Þessi form einkenna nútímann að mati Foucaults (Poster, 1994). Í Ögun 



 20

og refsingu hefur þjóðfélagsgerðin ákveðna þýðingu og er í raun sögulegur bakgrunnur auk 

þeirra  þjóðfélagsbreytinga sem urðu á þeim tíma sem rannsókn Foucaults átti sér stað. Við 

skilgreiningu á ögun fer Foucault að mörgu leyti eftir sögu fangelsa og notar hann laga- og 

refsikerfið til skýringar fyrir þann möguleika sem er til staðar í samfélaginu til að nálgast 

einstaklinginn sem fræðilegt viðfang vísinda og þekkingar í fjölbreytilegu samhengi m.a. 

lagalegu samhengi, heimspekilegu og póliísku (Barker, 1998). Opinberar refsingar hættu að 

gegna hlutverki sínu sem megin refsiform samfélagsins frá seinni hluta átjándu aldar til 

byrjunar þeirra nítjándu. Á þeim tíma voru flest öll refsikerfi endurskipulögð í hinum 

vestræna heimi. Refsiformin urðu í formi ögun betri heimila og fangelsa. Gömul lög og 

gamlir siðir voru tekin út í skiptum fyrir það nýja. Foucault lítur á refsingar bæði sem pólitískt 

og félagslegt fyrirbæri og notar sér eftirfarandi forsendur í greiningunni á breytingunum.   
 

1. Ekki beina sjónum að þvingandi áhrifunum einum saman heldur einnig þeim jákvæðu 

og skoða refsingar þannig í ljósi félagslegrar virkni þeirra. 

2. Greina refsingar sem sértæka tækni innan hins stærri valdavettvangs og líta þannig á 

þær sem pólitískt úrræði, „taktík“, þ.e.a.s. aðferð til að viðhalda valdi. 

3. Rannsaka hvort til staðar eru tengsl á milli sögu refsilaga og sögu mannvísindanna eða 

hvort ekki megi rekja hvort tveggja til eins og sama þekkingarfræðilega/lagalega 

ferilsins. Í stuttu máli: gera valdatæknina að grundvallaratriði bæði hvað varðar 

mannúðarlegra refsikerfi og þekkingarinnar á manninum. 

4. Reyna að kanna  hvort tilkoma sálarinnar í réttarkerfið og sú vísindalega þekking sem 

henni fylgir, sé áhrif frá umbreytingunni á tengslum valds og líkama (Foucault, 1991). 

 

Foucault telur ögun vera ferli sem beinist að einstaklingum og knýr fram undirgefni 

hans. Merkja má þróun ögunarvaldsins í mannvísindum þar sem þróunin leiddi af sér nýja 

þekkingu um hegðun einstaklingsins. Í greiningu Foucaults á ögunarferli samfélagsins 

einblínir hann á þrjú meginsvið, eftirlit stigveldisins (vald), normbindandi mat (þekking) og 

hið þriðja svið felur í sér sameiningu tveggja fyrrnefndu. Við greiningu ögunarferlisins fer 

fram ákveðið próf sem sameinar fyrrnefnd svið, valds og þekkingar (Foucault 1991). Ögun er 

partur af sögu-legum ferlum sem tengjast ýmsum kerfum eins og hagkerfinu, lagakerfinu, 

stjórnmála og vísindakerfinu. Áhrifamáttur ögunar er mikill og liggur hlutverk hennar í því 

hversu nákvæmlega hún nær utan um hinn nýja og fjölbreytta veruleika (Foucault, 1980). 

Ögun var einnig ein af forsendum vaxta kapítalismans og myndaði ákveðið undirlag fyrir 

gengi kapítalismans (Dreyfus og Rabinow, 1982).  
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Þessi gagnrýni hafði í för með sér að á sjöunda áratugnum var lögð áhersla á 

sjálfskoðun og samfélagsrýni sem leiddi til ögrandi umræða um samstöðu með 

skjólstæðingnum (m.a. Illich, 1975; Szasz, 1970). Fræðimenn fóru að greina stöðu sína 

gagnvart valdi á sjálfstæðan hátt og við það skapaðist aukin vitund um fjölþætt afl þekkingar 

og hvernig mætti nota það öðruvísi. Rannsóknir, fagumræða og þróunarstarf í félagsráðgjöf 

átti sinn þátt í að endurskilgreina faglega valdstöðu og þróa hugtakið valdefling. Í því fólst að 

fagfólk skyldi nota þekkingu sína til þess að færa skjólstæðingum aukinn styrk og völd til að 

hafa áhrif sjálfir á aðstæður sínar í náinni samvinnu. Hugmyndir um hjálp til sjálfshjálpar 

fengu aukð vægi þar sem skjólstæðingar og fagfólk vann sameiginlega að settum markmiðum 

( Sigrún Júlíusdóttir, 2006 a). Segja má að sú vitundarvakning og fagrýni sem átti sér stað 

eftir miðja 20. hafi orðið forsenda  þeirrar hugmyndabyltingar sem þróast hefur í félagsráðgjöf 

allra síðustu áratugi, með bættri aðferðaþróun og auknum skilningi og ábyrgð 

fagmennskunnar. Í anda nýs viðmiðs um merkingu setningarinnar góðu, “það er ekki sama 

hvernig fólki er hjálpað”, fengu rannsóknir og gagnrýnið mat aukið vægi (Sigrún Júlíusdóttir, 

2008). 

3. Hugmyndafræði og meðferðarstefnan 

Hugmyndir um betrun eiga sér sögulegar rætur og því eru hugtökin refsing og meðferð sígild 

viðfangsefni. Þegar fjallað er um markmið refsivistar koma fram ólík sjónarmið. Sumir eru 

þeirrar skoðunar að refsing eigi að endurspegla misgjörðir afbrotamannsins. Sú hugmynda-

fræði er byggð á gömlu refsilögunum; auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Aðrir vilja meina að 

hlutverk refsinga sé að fæla einstaklinginn frá því að fremja afbrot. Samkvæmt þessu sjónar-

horni er afbrotamaðurinn best geymdur utan samfélagsins um ókominn tíma og refsivistin 

sjálf einungis hugsuð sem staður til að geyma afbrotamanninn (Pétur Blöndal, 2007). Þær 

hugmyndir sem í dag njóta vaxandi stuðnings eru í anda hinnar svokölluðu meðferðarstefnu. 

Samkvæmt henni eru hugtökin meðferð og refsing talin óaðskiljanlegir hlutir af sömu heild 

(Svensson, 2001).  

Í þessum kafla munum við fara yfir upphaf og þróun meðferðarstefnunnar og skoða 

áhrif hennar á Norðurlöndum. 

3.1. Uppruni meðferðarstefnunnar 

Rekja má uppruna meðferðarstefnunnar til Ítalíu árið 1878 en það ár kom út bókin Homo 

Delinquens. Bókin markaði upphaf nýrra sjónarmiða innan afbrotafræðinnar þar sem hún var 
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sett fram sem eins konar andsvar gegn hinum klassíska refsirétti sem réð ríkjum innan refsi-

vörslukerfis Evrópu á 19. öld. Hinn klassíski refsiréttur lagði áherslu á að alvarleiki glæpsins 

endurspeglist í umfangi refsingar. Sjónarmið meðferðarstefnunnar leitaðist við að skoða 

aðstæður afbrotamannsins sem orsök fyrir afbrotinu (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). 

Samkvæmt henni var lögð áhersla á að refsivist fæli í sér betrun á atferli og hátterni 

afbrotamannsins (Morgunblaðið, 2007).  

3.2. Þróun meðferðarstefnunnar í Danmörku 

Þróun meðferðarhugmynda hafði mismikil áhrif á refsiréttarhefð Norðurlandanna (Hildi-

gunnur Ólafsdóttir, 2003). Meðferðarhugmyndin náði fótfestu innan danskra refsilaga árið 

1930, en það ár voru samþykkt lög sem fólu í sér mótun nýrra meðferðarúrræða innan 

refsivörslukerfisins. Í kjölfar lagasetningarinnar voru settar á laggirnar stofnanir sem sérhæfðu 

sig í refsivist fyrir ákveðna afbrotahópa s.s. geðsjúka og unga afbrotamenn. Markmið refsi-

vistarinnar var að mennta og meðhöndla afbrotamenn út frá meðferðarsjónarmiðum. Á 

árunum 1950 til 1960 voru fjörutíu einstaklingar sem hlutu fangelsisdóm vistaðir á slíkar 

stofnanir í Danmörku (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). Trúin á meðferðarstefnuna var mikil á 

þessum árum sem leiddi til þess að almenn fangelsi fóru að veita þessari hugmyndafræði 

athygli og tóku að innleiða mismunandi meðferðarúrræði (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003). 

3.3. Endalok meðferðarstefnunnar 

Um 1950 kom fram gagnrýni á meðferðarstefnuna af hálfu lögfræðinga og síðar af afbrota-

fræðingum. Lögfræðingar bentu á að með aðferðum meðferðarstefnunar væri afbrota-

maðurinn látinn afplána of lengi fyrir smávægileg brot. Afbrotafræðingar fóru að efast um 

gildi meðferðar í fangelsum þar sem niðurstöður rannsókna sem gerðar voru á þeim tíma gáfu 

til kynna að endurkomuhlutfall í fangelsi væri hátt þrátt fyrir að afbrotamenn höfðu lokið 

meðferð (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). 

Vilhelm Aubert var norskur lög- og félagsfræðingur og einn af þeim sem gangrýndi 

aðferðir meðferðarstefnunnar. Aubert taldi hugtökin meðferð og refsing byggð á ólíkum 

aðferðum og þar með ólíkri hugmyndafræðilegri nálgun þ.e. læknisfræðilegri hugsun annars 

vegar og lögfræðilegri hugsun hins vegar. Skoðun hans var sú að varhugavert væri að 

samþætta aðferðirnar því með samruna myndi hvor aðferðin fyrir sig glata sérkennum sínum. 

Hugmyndir hans höfðu mikil áhrif á viðurlagakerfi norrænu landanna og mörkuðu í raun 

endalok hinnar svokölluðu meðferðarstefnu sem ríkt hafði frá upphafi 20 aldar og allt fram 
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yfir miðja síðustu öld. Áhrifin voru þau að endurhæfing og meðferðaráætlanir í fangelsum 

drógust saman í refsivörslukerfum margra landa á seinni hluta síðustu aldar (Aubert, 1958).  

3.4. Meðferðarstefnan endurvakin 

Undir lok síðustu aldar stóðu Norðurlöndin frammi fyrir þeirri staðreynd að einstaklingum 

sem neyttu vímuefna að staðaldri fjölgaði hratt. Sömu sögu var að segja af þeim fjölda fanga 

sem afplánuðu dóm sökum fíkniefnabrota og samfara því jókst hlutfall þeirra sem áttu við 

vímuefnavanda að stríða í fangelsum. Mikilvægt var að bregðast við þessum breyttu 

þjóðfélagsaðstæðum jafnt innan fangelsa sem og utan. Fangelsisyfirvöld í mörgum löndum 

vildu koma í veg fyrir stöðnun á aðferðum og þar með skapaðist umræða um gildi meðferðar 

innan refsikerfisins á ný. Umfjöllunin snerist um þarfir vímuefnaneytenda og úrræða 

refsivörslukerfisins (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). 

Hin nýja meðferðarstefna er byggð á þeirri staðreynd að eftir að refsivist lýkur snýr 

fanginn aftur út í samfélagið og þar með er það samfélaginu hagkvæmt ef refsivist hans er 

nýtt til betrunar með viðunandi þjónustu og aðstoð. Aðstoðin felst í því að skapa umhverfi 

sem hvetur einstaklinginn til að breyta hegðun sinni og vinna úr vandamálum sínum til þess 

að eiga möguleika á að fóta sig í samfélaginu að nýju án afbrota. Með því að veita föngum 

viðeigandi þjónustu og aðstoð er reynt að draga úr tíðni afbrota og koma í veg fyrir hátt 

endurkomuhlutfall í fangelsin (Páll E. Winkel, 2005). Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

áhrifaríkasta leiðin að því markmiði sé að veita föngum viðeigandi meðferð, menntun og 

aðstoð við að aðlagast samfélaginu að nýju (Morgunblaðið, 2007). Einnig komu fram á 

sjónarsviðið nýjar greiningar á fyrri meðferðarrannsóknum sem sýndu fram á að meðferð 

kæmi í veg fyrir endurtekin afbrot (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). Í kjölfar þessara niður-

staðna öðlaðist meðferðarstefnan á ný viðurkenningu innan refsiréttarkerfisins í mörgum 

löndum (Valtýr Sigurðsson, 2006).  

3.5. Endurvakning meðferðarstefnunnar á Norðurlöndum 

Greina má þróun sérstakra úrræða fyrir dæmda vímuefnaneytendur á öllum Norðurlöndunum. 

(Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003). Úrræðin eru þó byggð á ólíkum stefnum sem löndin hafa sett 

sér í fíkniefnamálum og endurspeglast í mismunandi hugmyndafræðilegri samsetningu 

meðferðar og refsingar (Storgaard, 2001). Endurvakning meðferðarstefnunnar hafði því 

mismikil áhrif á einstök Norðurlönd. Mestan hljómgrunn fékk hún í Danmörku og Noregi, 

bæði sem fræðileg hugmynd og í framkvæmd. Danir hafa verið framar öðrum þjóðum 
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Norðurlandanna í þróun meðferðarúrræða innan fangelsa. Frá árinu 1994 hafa þeir verið með 

starfandi meðferðardeildir og hafa boðið föngum upp á margskonar meðferðarþjónustu í sam-

vinnu við utanaðkomandi meðferðaraðila (Storgaard, 2001). Í dag eru meðferðardeildirnar í 

fangelsum í Danmörku orðnar 46, í opnum og lokuðum fangelsum. Meðferð í fangelsum 

krefst sérstakrar lagaheimildar. Meðferðin er rekin af einkaaðilum og veitir afmörkuðum hópi 

fanga meðferð af sömu gerð og þeir væru utan fangelsa. Með danskri hefð fyrir samhljóm í 

pólitík er tilhneiging til hentistefnu og vaxandi væntingar um árangur má reikna með að 

framtíðin bjóði upp á fleiri tilraunir með meðferðir og refsingar (Hildigunnur Ólafsdóttir, 

2001). Norðmenn hafa lengi boðið upp á meðferð á meðan á refsingu stendur hvort sem um er 

að ræða reynslutíma, skilorðsbundinn dóm eða þegar afplánun flyst frá fangelsi til 

meðferðastofnana. (Hauge, 2001). Í Svíþjóð og Finnlandi var áhersla á refsihugmyndafræðina 

nokkuð meiri en í Danmörku (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). Innan sænska fangelsiskerfisins 

er veitt meðferð við vímuefnaneyslu en hún kemur ekki í stað refsinga. Meðferðarhugmynda-

fræðin hefur ekki náð að festa rætur í sænsku refsivörslukerfi vegna þess hversu mikið þeir 

einblína á hlutfallsregluna milli brota og refsingar (Hauge, 2001). Meðferðarstefnan fékk 

aldrei neitt sérstakt vægi í Finnlandi þar sem lögmálið um hlutfallsregluna á milli brots og 

refsingar var ráðandi í lögum og lagaframkvæmd (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003). Árið 1994 

var þó gerð breyting á finnsku hegningarlögum þar sem saksóknara var heimilt að fella niður 

kæru ef um lítið brot var að ræða og ákærði skuldbatt sig til meðferðar vegna eigin mis-

notkunar (Hauge, 2001). Hér á landi náði meðferðarstefnan hins vegar aldrei fótfestu, þrátt 

fyrir mikil dönsk áhrif á íslenska löggjöf (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003). 

3.6. Meðferðir í fangelsum í Svíþjóð 

Í kjölfar endurvakningar meðferðarstefnunar voru settar á stofn mismunandi meðferðar-

tilraunir sem notaðar voru innan stofnanna refsivörslukerfisins. Svíar hafa í seinni tíð lagt 

mikið fjármagn í þróun úrræða innan refsivörslukerfi síns. Hér á eftir verður stuttlega farið 

yfir helstu meðferðarúrræði sem finna má í sænskum fangelsum. 

3.6.1. Dare to choose 

Meðferðin er ætluð vímuefnaneytendum og þróuð af fangelsismálayfirvöldum í Kanada. 

Meðferðin  er aðallega ætluð karlmönnum og hefur verið notuð á meðferðargöngum fangelsa í 

Svíþjóð síðan 2001. Meðferðin er byggð á þeirri kenningu að fíkniefnaneysla sé lærð hegðun.  

Markmiðið er að koma í veg fyrir fallþróun og þróa meðvitund einstaklingsins á áhættum. 

Þetta er gert með því að vinna með hugsunarhátt skjólstæðinga, því hugsun hefur áhrif á 
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hegðun okkar og atferli. Einnig er skjólstæðingum kennt að vera meðvitaðir um að hægt sé að 

koma í veg fyrir að þessi lærða hegðun endurtaki sig. Þetta er gert með því að líkja eftir þeim 

aðstæðum sem neytandinn tengir við fíkniefnaneyslu og koma í veg fyrir að þörfin á fíkni-

efnum geri vart við sig undir þeim aðstæðum (Kriminálvarden, e.d. ). 

3.6.2. Prime for life 

Meðferðin hefur verið í þróun af viðurkenndum háskólum síðasta áratug liðinnar aldar og 

hefur sýnt fram á góðan árangur. Lögð er áhersla á að áfengis- og vímuefnamisnotkun sé 

heilbrigðisvandamál sem hver einstaklingur eigi hættu að þróa með sér. Meðferðin er notuð af 

skilorðsfulltrúum og ætluð fullorðnum einstaklingum sem hlotið hafa dóm fyrir áfengis- eða 

vímuefna tengda glæpi t.d. DUI; akstur undir áhrifum vímuefna.  Meðferðin er byggð upp á 

fræðslu sem miðar að því að draga úr áfengis og vímuefnaneyslu, koma í veg fyrir heilsu-

spillandi afleiðingar og hjálpa skjólstæðingum að meta líf sitt að nýju (Kriminálvarden, e.d. ).   

3.6.3. The Relapse Prevention Program 

Meðferðin er ætluð áfengis- og vímuefnaneytendum og er byggð á kenningu fallþróunar þ.e. 

þeir áhættuþættir sem geta valdið því að einstaklingurinn byrjar á ný að neyta áfengis- eða 

vímuefna. Meðferðin er notuð í sænskum fangelsum og af skilorðsfulltrúum sem hlotið hafa 

sérstaka þjálfun í beitingu aðferðarinnar. Aðferðin er byggð á hvatningarviðtalstækni þar sem 

lögð er áhersla á að styrkja hvöt einstaklingsins til þess að breyta hegðun sinni. Skjól-

stæðingnum er kennt að bera kennsl á viðvörunarmerki fallþróunar og ná jafnvægi milli hvata 

og vilja (Kriminálvarden, e.d. ). 

3.6.4. Tólf spora kerfið  

Meðferðin er ætluð áfengis og vímuefnaneytendum þróuð af AA samtökunum. Tólf spora 

skrefin hafa í mörg ár verið unnin í sænskum fangelsum og fer meðferðin fram á sérstökum 

meðferðardeildum þar sem löggiltir áfengis- og meðferðarsálfræðingar leiða meðferðina. 

Meðferðin byggir á tólf skrefum sem hver einstaklingur vinnur. Markmiðið er að aðstoða 

vímuefnaneytendur í að sjúkdómsgreina ástand sitt og vinna tólf skref í átt að bata. Þáttta-

kendur meðferðarinnar hjálpa, hafa áhrif og styðja hvert annað á meðferðartímabilinu í því að 

vinna tólf skref í átt að lífi án áfengis- og vímuefna. Uppbygging meðferðarinnar er af trúar-

legum toga en ekki er krafist að þátttakendur séu trúaðir (Kriminálvarden, e.d. ). 
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3.6.5. Art 

Meðferðin er fyrir afbrotamenn sem dæmdir eru fyrir ofbeldisbrot og eiga í vanda með að 

stjórna reiði og árásarhneigðri hegðun sinni. Notast er við hugræna atferlismeðferð sem 

byggir á því sjónarmiði að árásarhneigð sé lærð hegðun sem hægt sé að breyta. Unnið er með 

hvatningarviðtalstækni þar sem einstaklingi er kennt að stjórna hegðun sinni. Meðferðin hefur 

skilað góðum árangri samkvæmt fjölmörgum könnunum sem hafa verið gerðar af stjórn 

fangelsa og skilorðsnefndum Englands og Svíþjóðar (Kriminálvarden, e.d. ). 

3.6.6. Prism  

Meðferðin er fyrir einstklinga sem brotið hafa af sér undir áhrifum áfengis eða annara lyfja.  

Notast er við vitsmuna- hegðunarmeðferð sem er byggð á félagsnámskenningum. Skilorðs-

nefnd eða fangelsisfulltrúi hafa umsjón með meðferðinni (Kriminálvarden, e.d. ). 

3.7. Strategies for Self- improvement and Change, SSC 

SSC er meðferð sem hefur verið notast við frá því að uppbygging meðferðargangs á Litla- 

Hrauni hófst. Meðferðin er ætluð þeim sem eiga að baki sakaferil og glíma við áfengis- og 

vímuefnavanda. Með þessari aðferð er lögð áhersla á samþættingu meðferðar og refsingar. 

Neysla vímuefna og afbrot fara oft saman. Áætlað er að á milli 60 til 75% þeirra sem koma 

við sögu innan refsivörslukerfisins eigi við áfengis- eða vímuefnavanda að stríða. Einnig er 

talið að 80% þeirra sem dæmdir eru í refsivist hafi framið afbrotið undir áhrifum vímuefna. 

Þátttakendur meðferðarinnar koma víðsvegar að úr refsivörslukerfinu þ.e. sumir hafa fengið 

skilorðsbundinn dóm og aðrir eru á skilorði. Meðferðin er byggð á hugrænni atferlismeðferð 

(e. Cognitive- behavioral therapy) með það að markmiði að breyta því hvernig einstaklingur-

inn hugsar og hegðar sér. Gengið er út frá þeirri hugmyndafræði að hugsanir okkar, trú og 

hegðun tengist og hafi áhrif á líðan okkar en ekki einungis aðstæður í kringum okkur. Ef 

athafnir okkar ráðast af hugsunum okkar, trú og tilfinningum þýðir það að hægt sé að stjórna 

þeim. Stjórnun felur í sér hæfileika eða færni til að ná valdi yfir hugsunum okkar, trú og 

tilfinningum sem leiðir af sér breytt atferli. Þegar unnið er að hugarfarsbreytingum er 

mikilvægt að skoða þá þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins.   

• Væntingar einstaklingsins til sjálfs sín: Væntingar okkar hafa mikil áhrif á það hvernig 

okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Ef við væntum þess að vímuefni munu láta 

okkur líða vel aukast líkur á neyslu.  

•  Sjálfsmat: Skoðað er hvernig einstaklingurinn dæmir og metur aðgerðir í lífi sínu. 

Sjálfsmat getur haft mikil áhrif á atferli einstaklingsins. Hugsanir okkar eru oft og 
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tíðum sjálfvirkar sem þýðir að einstaklingurinn er jafnvel ómeðvitaður um hversu hratt 

þær koma fram. Þetta getur leitt til þess að einstaklingurinn metur stöðu sína 

ómögulega og gefst þar af leiðandi upp. Sú hugsun að ekkert sem ég geri virkar er 

kerfisbundinn villa sem þarf að breyta. 

• Aðdragandi að lífi háð áfengi eða eiturlyfjum: Skoðanir einstaklingsins á því, hvers 

vegna fór svona fyrir mér? Er hægt að kenna utankomandi aðstæðum um eða er þetta 

eitthvað sem ég valdi mér? Við getum komist að þeirri niðurstöðu að við séum við 

stjórnvölinn eða að það séu utankomandi þættir sem stjórna okkur. 

• Órökréttur hugsunarháttur: Hverju trúir einstaklingurinn? Heldur hann að allir séu á 

móti sér eða beri hag sinn fyrir brjósti? (Wanberg og Milkman, 1998).  

3.7.1. Tenging meðferðar og refsingar SSC  

Í meðferðinni SSC er einstaklingum gerð grein fyrir tengingu neyslu og afbrota. Afbrot eru 

lærð hegðun og til að koma í veg fyrir þau þarf einstaklingurinn að tileinka sér breytta hegðun 

út frá breyttum hugsunarhætti. Neysla áfengis og vímuefna er einnig talin lærð hegðun vegna 

þess að hann telur neysluna veita sér ánægju, sjálfstraust og vellíðan. Þessar tilfinningar valda 

því að einstaklingurinn vill endurtaka tiltekna hegðun sem einnig má tengja við afbrota-

hegðun. Einstaklingurinn telur að með afbrotahegðun sinni dragi hann úr stressi og vanlíðan 

og  nær að gleyma vandamálum sínum um stund. Þessar hugsanir geta leitt til þess að afbrota-

hugsun verður sjálfvirk og eðlileg. Meðferðin veitir einstaklingnum þann skilning að 

hegðunin eigi sér upprunalega stað í hugsunum okkar og því þurfum við að endurskipuleggja 

og vera meðvituð um hugsanir okkar. Megin markmið meðferðarinnar er að fá einstaklinginn 

til að stjórna sínum eigin hugsunum og þar með hegðun. Leiðin að lífi án áfengis og vímuefna 

felur í sér bindindi. Bindindi býr yfir fallþróunarhættu þ.e. þegar einstaklingurinn byrjar á ný 

að hugsa órökrétt og hegðun hans fylgir í kjölfarið (Wanberg og Milkman, 1998).  

3.7.2. Uppbygging meðferðarinnar SSC 

Áætlaður meðferðartími er eitt ár sem skipta má upp í þrjú stig. Við lok hvers stigs er farið 

yfir aðstæður og framfarir einstaklingsins og hann hvattur til að halda áfram á næsta stig 

(Wanberg og Milkman, 1998). 

 

Fyrsta stig, Áskorun breytinga 

• Uppbygging trausts: Einstaklingar læra að treysta ráðgjöfum sínum og meðlimum 

meðferðarinnar. Með trausti skapast umhverfi þar sem einstaklingur getur deilt 
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tilfinningum sínum og hugsunum með öðrum. Farið er yfir neyslu- og vímuefnasögu 

hvers og eins án ásakana því markmiðið er að hjálpa viðkomandi skjólstæðingi við að 

vinna úr vandamálum sínum.  

• Fræðsla um neyslu áfengis og vímuefna: Farið er yfir staðreyndir og skilgreiningar á 

andfélagslegri hegðun og afbrotahegðun. Mikilvægt er að fá einstaklinginn til að 

skilja orsakir og afleiðingar frávikshegðunar þ.e. þegar einstaklingurinn fer ekki eftir 

reglum samfélagsins.  

• Sjálfsmeðvitund á misnotkuninni: Á þessu stigi skuldbindur einstaklingurinn sig þeirri 

vinnu sem felst í breyttu hugarfari og hegðun.  Markmiðið er að einstaklingurinn 

öðlist færni og þekkingu á áhættuþáttum bindindis þ.e. hvernig hægt sé að bera kennsl 

á viðvörunarmerki fallþróunar og koma í veg fyrir að hann leiðist út í neyslu áfengis 

eða vímuefna á ný (Wanberg og Milkman, 1998).   

 

Annað stig, Skuldbinding breytinga 

• Þetta stig felur í sér úrvinnslu vandamála þar sem einstaklingurinn vinnur djúpa 

sjálfsskoðun með aðstoð meðferðarráðgjafans og annarra þátttakenda. Ákvörðun um 

að breyta hegðun sinni er tekin og aðgerðir settar fram til að ná markmiðum. 

Meðvitund einstaklingsins á hegðun sinni er gerð skýr og einstaklingurinn lærir hvað 

það er sem hann þarfnast til að breyta sjálfum sér (Wanberg og Milkman, 1998).    

 

Þriðja stig, Eignarhald breytinga  

• Á þessu stigi lærir einstaklingurinn tækni og aðferðir til að viðhalda breyttum lífstíl. 

Einnig er farið að skoða atvinnumöguleika og hvernig einstaklingurinn geti komið 

öðrum til hjálpar í þeirri vinnu sem felur í sér breytingar að betra lífi. Mikilvægt er að 

einstaklingurinn haldi áfram að styrkja sig í að viðhalda breyttum lífstíl með því að 

taka þátt í ýmis konar hópmeðferðarvinnu. Smám saman öðlast einstaklingurinn 

eignarhald á eigin breytingum og lífstíl, ánægju af því að lifa neyslu- og afbrotalausu 

lífi (Wanberg og Milkman, 1998).  
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4. Aðferðir sem notaðar eru í meðferð innan fangelsa   

Í gegnum tíðina hefur reynst mikið vandamál að samþætta refsingar og meðferð 

vímuefna-neytenda í fangelsum. Aðferðir sem notaðar eru í fangelsum beinast að ólíkum 

markmiðum þar sem reynt er að sníða úrræðin að mismunandi þörfum (Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2003) 

4.1 Terance T. Gorski 

Terance T. Gorski er bandarískur áfengisráðgjafi sem hlotið hefur viðurkenningu á 

sviði meðferða á alþjóðavísu. Gorski er hvað þekktastur fyrir framlag sitt til þróunar aðferða 

út frá fallþróun eða fallhættu (e. Relapse Prevention Therapy). Hugmyndafræðin fallþróun er 

byggð á ferli sem getur orðið þess valdandi að einstaklingur byrjar á ný að neyta vímuefna 

þrátt fyrir að hafa lokið meðferð (Þórir Júlíusson, 2006). Með vinnu sinni hefur hann auðgað 

þekkingu á sviðum meðferðar og þróað sérfræðikunnáttu innan heilbrigðiskerfa og 

refsiréttarkerfa samfélagsins (Stephen F. Grinstead, e.d.). Hugmyndir Gorskis hafa náð 

fótfestu á Norður-löndum. Til að mynda hefur stofnun sem byggð er á hugmyndum Gorski 

verið komið á fót í Danmörku og starfar hún í nánu samstarfi við CENAPS-stofnunina í 

Bandaríkjunum. Mark-mið stofnunarinnar í Danmörku er að aðlaga aðferðir Gorskis að 

danskri menningu með það að markmiði að hún geti starfað sjálfstætt í framtíðinni. 

Hugmyndir um að koma slíkri stofnun á fót hér á landi hafa verið í umræðunni en CENAPS- 

kerfið hefur samt sem áður verið notað hér á landi í langan tíma (Þórir Júlíusson, 2006).   

4.1.1. Fallþróunaraðferðin í refsiréttarkerfinu samkvæmt Gorski 

Fallþróunaraðferðin hefur víða verið notað í meðferðarvinnu innan refsiréttarkerfisins með 

afbrotamönnum sem eiga að baki neyslusögu og hafa sýnt andfélagsleg hegðunarmynstur. 

Samkvæmt Gorski er fallþróunaraðferðin árangursríkust þegar hún er samþættuð aðferðum 

sem byggja á vitsmunalegri nálgun, þar sem borin eru kennsl á glæpsamlegan hugsunarhátt og 

honum fylgt eftir. Í refsiréttarkerfinu er í fyrstu notast við langvarandi endurhæfingu en slík 

meðferð er undanfari göngudeildar. Gert er ráð fyrir að meðferðin hefjist eigi síðar en tólf 

vikum áður en fangelsisvistun lýkur. Henni er síðan fylgt eftir næstu þrjá til sex mánuði og 

þar á eftir hefst meðferð innan göngudeildar sem stendur yfir að minnsta kosti í tvö ár 

(Terance T. Gorski, 2000). 

Önnur aðferð sem notuð er innan refsiréttarkerfisins er hönnuð út frá 

langtímameðferðar-formi. Meðferðin er ætluð afbrotamönnum í neyslu sem vistaðir eru í 
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fangelsum. Meðferðin hefst við upphaf fangelsisvistunar og er fylgt eftir á áfangaheimili (e. 

halfway house) (Terance T. Gorski, 2000). Áfangaheimili veitir tímabundið húsnæði til að 

leysa bráðan húsnæðisvanda þeirra sem eru í virkri endurhæfingu eftir meðferð. 

Áfangaheimili er eins og nafnið bendir til hugsað sem millibilsástand á milli meðferðar og 

sjálfstæðs lífs utan stofnunar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005).  Þar næst tekur 

við væg göngu-deildarvistun. Tímabilið nær frá einu ári upp í fimm ár. Í þessari aðferð 

samþættast ýmsar aðferðir út frá mismunandi nálgun, þar má nefna andfélagslegar 

persónuleikaraskanir, afbrotahugsun saman við hugmyndir um vímuefnabata (Terance T. 

Gorski, 2000).  

4.1.2. Afleiðingar vímuefnanotkunar og bataferli 

Langvarandi misnotkun vímuefna veldur í mörgum tilfellum truflun á starfsemi heilans. 

Truflun á starfsemi heilans getur haft í för með sér persónuleikaraskanir sem leiða af sér 

félagslega og andlega erfiðleika. Einkennin eru þau að einstaklingurinn missir stjórn á 

hugsunum sínum og hegðun, honum reynist erfitt að hugsa skýrt, hafa stjórn á tilfinningum 

sínum og takast á við streitu. Svefntruflanir og minnisleysi eru einnig oft afleiðingar 

misnotkunar. Þessi einkenni geta valdið því að einstaklingurinn verður félagslega óvirkur. 

Afleiðingarnar geta meðal annars birst í vandamálum innan fjölskyldunnar, vinnutapi, 

fjárhagserfiðleikum o.s.frv. Sum þessara einkenna eru tímabundin og falla aftur í rétt far eftir 

að misnotkun lýkur en önnur einkenni hafa djúpstæðari áhrif á einstaklinginn sem krefst 

sértækrar meðferðar til að vinna bug á vandkvæðum hans (Terance T. Gorski, 2000). Eftir að 

tímabil neyslu lýkur tekur við tímabil bindindis. Einkenni sem gera vart við sig á tímabili 

bindindis koma hvað sterkust fram á fyrstu sex til átján mánuðunum eftir að neyslu er hætt. 

Þessi einkenni geta verið afar hættuleg og stofna bindindi einstaklingsins í hættu. Mikilvægt 

er að einstaklingurinn haldi sér í andlegu og líkamlegu jafnvægi því álag eykur líkur á 

fallhættu. Hægt er að nota svokallaða RP aðferð en hún byggir á þeim hugmyndum að greina 

fyrirsjáanleg viðvörunarmerki fallþróunar áður en einstaklingur stofnar heilsu sinni í hættu. 

Aðferðin kennir skjólstæðingum að ná tökum á yfirvofandi hættueinkennum og stýra þeim í 

átt að bata (Terance T. Gorski, 2000). Samkvæmt Gorski eru frumforsendur bata algjört 

bindindi og breytingar á atferli og lífstíl einstaklingsins. Talið er að hver einstaklingur fari í 

gegnum sex stig í átt að bata. Fyrsta stigið felur í sér umbreytingu þar sem skjólstæðingurinn 

gerir sér grein fyrir því að hann eigi við áfengis- eða vímuefnavanda að stríða og eina leiðin til 

að vinna úr vandanum er algert bindindi og breyttur lífstíll. Annað stig felur í sér að skapa 

stöðugleika í lífi einstaklingsins. Þriðja stig felur í sér frumbata, þar sem skjólstæðingar læra 
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að breyta atferli sínu eins og hugsunum, tilfinningum og hegðun. Fjórða stig felur í sér 

millibata þar sem áhersla er lögð á að vinna úr eyðilögðum lífstíl með það að markmiði að ná 

jafnvægi og stuðla að heilbrigðum lífstíl. Fimmta stig felur í sér seinnibata þar sem 

sjólstæðingar vinna úr vandamálum innan fjölskyldunnar. Sjötta stig felur í sér viðhald á 

breytingum, þar sem skjólstæðingar halda áfram að þroskast og þróa með sér tækni til að 

koma í veg fyrir að falla aftur í sama far (Terance T. Gorski, 2000). 

4.1.3. Fallþróunaraðferðin CMRPT (e. CENAPS Model of Relapse Prevention Therapy) 

Upphaf hugmynda um fallþróun eða fallhættu má rekja aftur til ársins 1989. Fallþróunar-

aðferðin byggir á þeirri skilgreiningu að fíkn sé krónískur sjúkdómur eða röskun. Fallþróunar-

aðferðin er klínísk aðferð þar sem sjúkdómsgreining á fíkn er samþættuð við vinnubrögð 

ráðgjafa út frá vitsmunalegri, tilfinningalegri, félagslegri og atferlislegri meðferðarnálgun. 

Hugmyndafræði aðferðarinnar samanstendur af lögmálum AA samtakana og 12 spora kerfinu. 

Með samþættingu þessara aðferða verður til meðferð sem byggð er á sérfræðiþekkingu á sviði 

vímuefnamisnotkunar sem mætir áhættuþáttum fallþróunar. Um er að ræða ferli gagnkvæmra 

áhrifa meðal skjólstæðinga, meðferðarsálfræðinga og ráðgjafa. Vilji og þátttaka skjólstæðinga 

í ferlinu er grundvallarforsenda velgengni í meðferð að þessu tagi þar sem unnið er á 

skipulagðan hátt í atferli og athöfnum í átt að bata (Terance T. Gorski, 2000). 

Markmið fallþróunaraðferðarinnar má greina í fimm eftirtalda þætti:  

1. Að meta lífstílsmynstur sem felur í sér afturför með því að búa til ítarlegt sjálfsmat út 

frá lífsviðhorfum, fíkn og framförum í neyslusögu.  

2. Að búa til persónulegan lista sem felur í sér viðvörunarmerki sem tengd eru fallþróun 

og leiðir einstaklinginn af stöðugum batavegi í notkun vímuefna á ný.  

3. Þróa stjórnunaráætlanir út frá lífshættulegum viðvörunarmerkjum.  

4. Þróa kerfisbundna batameðferð sem hjálpar skjólstæðingum að bera kennsl á og 

takast á við lífshættuleg viðvörunarmerki. 

5. Þróa áætlun sem felur í sér inngrip við afturför (Terance T. Gorski, 2000).  

 

Umgjörð meðferðarformsins  

Meðferðin er hönnuð út frá göngudeildarkerfi með áherslu á klínískar samskiptaaðferðir.  

Göngudeildin samanstendur af þremur meðferðarformum þ.e. einstaklingsmeðferð, 

hóp-meðferð og PE meðferð sem byggð er á þrautreyndri lærdóms sannfæringu. Með PE 

aðferðinni er þátttakendum leiðbeint að finna úrlausn vandans. Hugsjónarumgjörð 

aðferðarinnar felur í sér 12 hóp meðferðartíma, 10 einstaklingstímum og 6 PE tímum sem 
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dreifast yfir 6 vikna tímabil. Markmið einstaklingsmeðferðar er að aðstoða skjólstæðinga við 

að bera kennsl á vandamálið og skilja afleiðingar þess. Næsta skref er að undirbúa 

skjólstæðinginn í framsögu vandamálsins innan hópmeðferðar. Í hópmeðferðarferlinu læra 

þátttakendur staðlaða tækni í að leysa úr vandamálum sem búið er að bera kennsl á. Meðlimir 

gera samning við sjálfan sig um að standa við ákveðnar skuldbindingar í meðferðarferlinu í átt 

að bata. Ætlast er til að ákveðin sjálfskoðun fari í gang þar sem meðlimir endurskoða 

lífsviðhorf sín og gildi (Terance T. Gorski, 2000). 
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5. Um meðferðargang á Litla-Hrauni, undirbúningur, framkvæmd og mat  

Í kaflanum er farið yfir aðdraganda og þróun meðferðargangsins í fangelsinu á Litla-Hrauni. 

Þar sem ekki er til mikið af rituðum heimildum sem hægt er að styðjast við notuðum við að 

hluta til eigindlega aðferð, sem felur í sér þrjú stutt viðtöl.  

Eigindleg rannsóknaraðferð hentar mjög vel í rannsókn þar sem reynt er að gefa 

heildstæða mynd af lífi og aðstæðum fólks. Rannsóknaraðferðin gefur hvorki tölfræðilegar 

niðurstöður né yfirlit yfir rannsóknarefnið, heldur gefur hún svigrúm fyrir fjölbreytileika 

manneskjunnar og veitir innsýn inn í hugarheim og aðstæður færri einstaklinga. Viðtölin fóru 

fram í fangelsinu  á Litla-Hrauni þann 9. september og 10. nóvember 2008. Viðmælendur 

okkar voru Margrét Frímannsdóttir forstöðumaður á Litla-Hrauni, Páll Einarsson 

sálmeðferðarfræðingur, Jóhann Páll Helgason, Sigurjón Birgisson og Svala Þrastardóttir 

fangaverðir meðferðargangsins og Barði, Jón og Rafn fangar sem dvelja á 

meðferðarganginum. 

Rekja má aðdraganda hugmynda um meðferðargang á Litla-Hrauni aftur til ársins 2000 

þegar fyrst var sótt um fjármagn til að stofnsetja slíka starfsemi (Karen Dröfn Kjartansdóttir, 2008). 

Ýmis félög sem að málefnum fanga koma eins og Afstaða (félag fanga) og Aðgát (félag 

aðstandenda) hafa um langt skeið lagt áherslu á nauðsyn þess að setja á laggirnar meðferðargang á 

Litla-Hrauni. Þáverandi dómsmálaráðherra Sólveig Pétursdóttir ræddi að eigin frumkvæði um þörf 

á endurnýjuðu meðferðarúrræði fyrir fanga og gaf hún fyrir því vilyrði að hún myndi styðja slíka 

framkvæmd. Lagt var af stað með að skoða aðstæður og reikna út kostnað af starfseminni en þrátt 

fyrir það varð ekkert úr framkvæmd hennar (Margrét Frímannsdóttir, munnleg heimild).  

Árið 2007 gerði Fangelsismálastofnun úttekt á neyslu vímuefna í fangelsinu Litla-Hrauni. 

Niðurstöður sýndu fram á að 70% fanga mældust með fíkniefni í blóði sínu. Þessar sláandi 

niðurstöður urðu til þess að ákveðið var að fylgja hugmyndum um vímuefnalausa deild eftir án 

staðfestingar um fjárveitingu verkefnisins (Karen Dröfn Kjartansdóttir, 2008). 

Meðferðardeild Litla-Hrauns hóf starfssemi sína 12. nóvember árið 2007. Markmið 

meðferðardeildarinnar er að veita þeim föngum sem það kjósa, hjálp við að vinna sig út úr vítahring 

andfélagslegs hugarfars, afbrotahegðunar og vímuefnanotkunar (Vefrit dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins, 2008).  Í upphafi dvöldu þar ellrfu einstaklingar sem höfðu hug á því að 

láta af neyslu sinni og var þeim komið fyrir á sér gangi þar sem þeim var veitt aukið aðhald. Þegar 

lagt var af stað með verkefnið voru aðstæður og reglur ómótaðar. Það sem aðskildi 

meðferðarganginn frá hinum almennu göngum var að gerð var sú krafa að fangar væru edrú og til 

þess að sýna fram á það þurftu þeir að taka oftar þvagprufu en gengur og gerist á hinum göngunum 
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(Margrét). Sú starfsemi sem fyrst var lagt upp með var því byggð á trú fangavarða á starfið og vilja 

fanganna sjálfra til að losna úr viðjum fíkniefna (Karen Dröfn Kjartansdóttir, 2008). Verkefnið var 

samstarfsverkefni Litla-Hrauns og Fangelsismálastofnunar ríkisins (Vefrit dóms- og 

kirkjumálaráðuneytissins, 2008). Í upphafi var starfsemi meðferðardeildarinnar hugsuð sem 

tilraunaverkefni til sex mánaða og að þeim tíma liðnum yrði reynslan metin og ákvörðun tekin um 

framhaldið (Dómsmálaráðuneytisins, 2008). Í ljós kom að þeir fangar sem dvalið höfðu á 

meðferðarganginum náðu margir hverjir tökum á fíkn sinni og því árangur meðferðarinnar talinn 

góður. Alls hafa fjórtán fangar þegar farið þaðan á aðrar meðferðar-stofnanir eða verið fluttir til í 

önnur fangelsi. Í kjölfar þessara niðurstaðna var í maí árið 2008 undirritaður samningur af Birni 

Bjarnasyni dómsmálaráðherra og Guðlaugi Þór Þórðarsyni heilbrigðisráðherra sem átti að tryggja 

rekstur deildarinnar út árið (Vefrit dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, 2008). Ráðuneytin lofuðu 

hvort fyrir sig 7,5 milljón króna fyrir rekstri meðferðardeildarinnar. Í desember árið 2008 þegar 

þessi ritgerð er skrifuð er haft eftir Margréti Frímannsdóttur að það fjármagn sem lofað var hafi 

ekki skilað sér og því ríki mikil óvissa um starfsemi meðferðargangsins. Í kjölfari samningsins var 

einnig stofnuð samráðsnefnd ráðuneytanna sem falið var það verkefni að vinna að 

heildarstefnumótun í heilbrigðismálum fanga (Dómsmálaráðuneytisins, 2008). Út frá ofangreindu 

fjárframlagi var ákveðið að fjölga göngum meðferðardeildarinnar úr einum í tvo og ráða til 

tímabundinna starfa Pál Einarsson til að koma á skipulagðri og heildstæðri meðferð á Litla-Hrauni. 

Páll hefur lokið mastersprófi í sálrænni meðferð og ráðgjöf (e. integrative psycho therapy) og býr 

yfir áralangri starfsreynslu á meðferðarheimilum bæði hér á landi og erlendis. Hlutverk hans er 

veita starfsmönnum meðferðargangsins þjálfun og innleiða markvissa og heildstæða meðferð í 

fangelsið (Páll Einarsson, munnleg heimild).  

5.1. Meðferðargangur 2-A/ ″Edrúgangur″ 2-B 

Innan meðferðardeildarinnar eru reknir tveir gangar sem bera heitið 2-A og 2-B. Hinn 

fyrrnefndi er meðferðargangur og hinn síðari edrúgangur. Meðferðin stendur yfir í þrjá til 

fjóra mánuði og alls dvelja tuttugu og tveir einstaklingar á deildinni, ellefu á hvorum gangi 

(Páll). Fangar sækja sjálfir um flutning yfir á deildina sem hefur verið fullnýtt frá byrjun og 

eftirspurnin það mikil að biðlistar hafa myndast (Vefrit dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, 

2008). Umsækjandi þarf að skila inn umsókn á eyðublaði þegar sótt er um að komast inn á 

deildina. Þegar umsókn er tekin til skoðunar þarf hún að vera samþykkt af starfsfólki 

deildarinnar áður en einstaklingur fær inngöngu. Eftir að einstaklingur hefur fengið inngöngu 

þarf hann að gefa frá sér skriflegt samþykki þess efnis að hann ætli sér að fara eftir tilsettum 

skilmálum sem deildin setur honum á meðferðartímabilinu (Íris Eik Ólafsdóttir, 2007).  
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Að sögn Páls hefst meðferðin á edrúganginum sem er eins konar undanfari 

meðferðargangsins eða ákveðin þolraun þar sem föngum gefst tækifæri á að sýna í verki fram 

á breytt lífstílsmynstur. Í kjölfarið fá þeir inngöngu á meðferðarganginn en því fylgja ákveðin 

skilyrði þ.e. gerð er sú krafa að einstaklingar séu ekki undir áhrifum vímuefna og leggi stund 

á vinnu eða nám. Samkvæmt meðferðarfulltrúum þurfa fangar að halda klefum sínum 

hreinum og sækja að lágmarki tvo AA (e. Alcoholics Anonymous) eða NA (e. Narcotics 

Anonymous) fundi á viku. Bæði AA samtökin og NA samtökin krefjast algers bindindis frá 

öllum fíkniefnum. Við flutning yfir á meðferðarganginn þurfa fangar að skila inn þvagprufu 

sem sýnir fram á að þeir séu ekki undir áhrifum vímuefna. Á meðferðarganginum þurfa fangar 

að fara eftir settum reglum sem lúta að hreinlæti og viðurkenndri hegðun. Þeir sjá sjálfir um 

að halda sjálfum sér, klefa sínum og rými hreinu og snyrtilegu og mikilvægt er að fangar sýni 

góða hegðun í samskiptum innan gangsins (Páll). Einnig er gerð sú krafa að þeir taki þátt í 

daglegum athöfnum eins og eldamennsku og leggi stund á vinnu eða nám. Markmiðið er að 

hjálpa föngum að halda sig frá vímuefnaneyslu í fangelsinu og aðstoða þá við að koma á og 

halda daglegu skipulagi sem felur í sér grunnleiðsögn í mannlegri hegðun (Vefrit dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins, 2008). 

Eftir að meðferðargangurinn var settur á laggirnar þróuðust reglur innan gangsins og 

þær eru eftirfarandi: 

 

 Ætlast er til að þátttakendur stundi vinnu og /eða nám á meðan þeir dvelja á deildinni. 

 Þátttakendum er skylt að taka þátt í öllum sameiginlegum verkefnum. 

 Þátttakendur leggja sitt af mörkum til að stuðla að góðum samskiptum við samfanga 

og starfsmenn. 

 Eineltishegðun er ekki liðin á deildinni. 

 Óskað verður eftir því, að þeir sem dvelja á deildinni, gefi leyfi til að upplýsingar um 

árangur og framvindu þeirra megi nota í rannsóknarskyni, enda falli rannsóknin undir 

lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

 Þátttakendur mega búast við því að þurfa gefa þvagsýni oftar en gengur og gerist í 

fangelsinu. Almennar húsreglur fangelsisins gilda einnig á vímuefnalausri deild. 

 Brot á ofangreindum reglum getur leitt til brottrekstrar af deildinni (Íris Eik 

Ólafsdóttir, 2007). 
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5.2. Starfsemi meðferðargangsins 

Hlutverk starfsmanna meðferðardeildarinnar er afar margþætt. Starfsmenn meðferðar-

deildarinnar eru þrír karlmenn og ein kona. Hlutverk þeirra felst í því að sinna almennu starfi 

fangavarða en auk þess gegna þau stöðu meðferðarfulltrúa. Hver fangi er með sinn 

meðferðarfulltrúa sem hann fundar með einu sinni í viku. Fundurinn er í formi viðtals þar sem 

farið er yfir stöðu fangans og hans sértæku vandamál. Meðallengd viðtals er 45 til 60 mín. 

Starf meðferðarfulltrúa krefst mikillar skipulagningar þar sem hann hefur undir höndum 

sértæk vandamál sjö til átta einstaklinga. Verkefni hans felst í því að undirbúa hvert mál fyrir 

sig og stjórna því hvað skal tekið fyrir í hverju viðtali. 

Aðferðin sem notuð er í einkaviðtölum nefnist hvatningarviðtalstækni (e. Motivational 

Interviewing) (Páll). Hugmyndafræði aðferðarinnar er byggð á þeirri trú að einstaklingurinn 

hafi sjálfstjórn á eigin ákvörðunum. Nálgunin felur í sér samvinnu meðferðarfulltrúans og 

skjólstæðingsins í því að kalla fram hvata sem eflir hæfileika einstaklingsins til að breyta 

hegðun sinni. Ráðgjafinn spilar hlutverk leiðbeinanda sem þjálfar skjólstæðinginn í úrlausn 

vandans, hvort sem hann er tengdur áfengi eða vímuefnum, tilfinningum eða praktískum 

vandamálum. Trúin á það að þessi hæfileiki sé meðal okkar allra er grundvallarforsenda 

aðferðinnar (Stephen Rollnick, William R. Miller, 2002). Að mati Páls er hvatningar-

viðtalstækni talin árangursrík í vinnu með föngum. Fangar eru jaðarhópur og þeir hafa oft og 

tíðum tileinkað sér ákveðna varnarhætti sem erfitt er að meðhöndla í meðferðarstarfi en með 

þessari aðferð skapast grundvöllur fyrir sterku meðferðarsambandi þar sem traust og trúnaður 

ríkir.  

Á meðferðargangi er einnig unnið með vistmenn í meðferðarhópum. Hópmeðferð sem 

nefnist Problem Solving Group Therapy (Páll). Hópmeðferð er hluti af sálrænni meðferð þar 

sem lítill hópur einstaklinga er myndaður út frá ákveðnu takmarki. Tilgangurinn er að aðstoða 

einstaklinga við að öðlast tilfinningalegan þroska og hæfileika til að leysa úr sértækum 

vandamálum (Encyclopedia of Mental Disorders, e.d.). Aðferðin skapar umhverfi sem gerir 

einstaka hópmeðlimum kleift að vinna úr mismunandi vandamálum (CENAPS e. Center for 

Applied Sciences e.d.)  Þrisvar sinnum í viku eru haldnir hópfundir í umsjá meðferðar-

fulltrúanna. Hver hópfundur er að jafnaði 90 mínútur. Áður en hópfundur er haldinn þurfa 

meðferðarfulltrúar að hittast og stilla saman strengi og undirbúa sig áður en farið er í 

hópavinnuna (Páll). Á fundum er föngum úthlutað verkefni. Fyrsta verkefnið er eins hjá öllum 

en þar er farið yfir neyslusögu einstaklingsins og afleiðingar hennar. Eftir það fá fangar 

einstaklingsbundin verkefni. Vandamálin innan þessa hóps eru mörg og mismunandi og því er 
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föngum úthlutað verkefni sem hæfir þeim á hverjum tíma. Í kjölfarið vinna fangar úr verkefni 

sínu innan hópsins. Þessi aðferð gengur út frá „við“ hugmyndafræði þar sem einstaklingurinn 

vinnur úr vandamálum sínum innan hópsins og fær viðbrögð og styrk frá hópnum í stað þess 

að einblína á einstaklingsmiðaða nálgun. Þar með er komið í veg fyrir einangrun einstak-

lingsins og styrkur hópsins auðveldar einnig oft úrlausn vandans. Fókus verkefna sem 

hverjum fanga er úthlutað tengist greiningu hans á óheiðarleika og andfélagslegu hegðunar-

mynstri þ.e. hvað er það sem býr til reiði, biturleika, kvíða og vonleysi innra með fanganum 

og verður honum að falli. Markmið aðferðarinnar er að draga fram áhættuþætti og gera þá 

sýnilega. Fallbraut einstaklingsins er afar einstaklingsbundin og því felst vinnan í því að 

aðstoða hvern og einn við að vekja upp meðvitund um áhættuþætti og efla hæfileika 

einstaklingsins til að bera sig eftir hjálpinni. Með þessari aðferð fá fangar þjálfun og öðlast 

markvissari innsýn. Viljinn til að vera edrú endurspeglar ekki það að vera edrú, og það að 

hafa góða áætlun þýðir ekki að hún muni ganga upp (Páll). 

5.3. Teymisvinna  

Allt meðferðarstarfið er unnið í nánu samstarfi við fagfólk á vegum Fangelsismálastofnunar. 

Haldinn er fundur einu sinni í viku með Margréti Frímannsdóttur forstöðumanni á Litla-

Hrauni, félagsráðgjöfum, hjúkrunarfólki, læknum og sálfræðingum. Með þessu móti eru allir 

fagaðilar meðvitaðir um stöðu mála á hverjum tíma (Páll). 

Unnið er með sértæk vandamál einstaklinga sem dvelja á meðferðarganginum í nánu 

samstarfi við sálfræðinga fangelsisins. Tveir sálfræðingar og einn nemi starfa á vegum 

Fangelsismálastofnunar og veita þeir alhliða sálfræðiþjónustu í formi ráðgjafar og samtals-

meðferðar. Samtalsmeðferð byggir á viðtalstækni sem felst í því að styðja einstaklinginn til að 

taka ákvörðun og skuldbinda sig til að breyta hegðun sinni. Einnig er hugræn atferlismeðferð 

(e. rational motive behavior therapy) notuð við kvíða- og þunglyndisvandamálum. Rekja má 

hugræna atferlismeðferð til fræðimannsins Aaron T. Beck sem fyrstur setti fram þá hugmynd 

að sterk tengsl væru milli hugsana, tilfinninga og hegðunar. Hann sagði að ákveðnar hugsanir 

stöfuðu af viðbrögðum við ákveðnum atburðum sem þar með hefur áhrif á tilfinningar okkar 

og hegðun. Aðferðin felur í sér að skoða og meðhöndla hugsanir og hugsanaferli sem valda 

neikvæðum tilfinningum. Meðferðin er mjög einstaklingsbundin,  skjólstæðingur og ráðgjafi 

vinna í sameiningu að lausn vandamálsins (Unnur Ósk Unnsteinsdóttir, 2007). Með þessari 

aðferð er skjólstæðingnum hjálpað að skoða á kerfisbundinn hátt hvernig hugsanir hans, 

hegðun og líðan tengist (Fangelsismálastofnun, e.d. i). Skjólstæðingi er bent á leiðir til að 

breyta hugsunum og eða/ hegðun til að hafa áhrif á líðan sína. Ýmist er um regluleg viðtöl að 
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ræða eða óregluleg stuðningsviðtöl eftir samkomulagi. Að jafnaði veita sálfræðingarnir 25-30 

viðtöl á viku og í flestum tilvikum óska fangar sjálfir eftir aðstoð þeirra 

(Fangelsismálastofnun, e.d. i).  

5.4. Dagskrá meðferðargangsins  

Á hverjum morgni byrja starfsmenn meðferðardeildar að vekja vistmenn á 2-A og 2-B. Eftir 

það er haldinn morgunstund kl 8:30 á 2-A sem tekur um 20 mínútur. Í morgunstundinni fer 

fram ákveðin sjálfskoðun þar sem fangar taka til máls. Um er að ræða lesningu sem fjallar um 

líf einstaklingsins þ.e. fjölskylduna, fortíðina, líf eftir meðferð, óánægju, gremju o.s.frv. 

Fókusinn er á líðan einstaklingsins og styrk hans dag frá degi. Síðan er farið yfir herbergin á 

2-A og þeim gefin einkunn en þeim sem þurfa að laga til er gefinn kostur á að taka til áður en 

þeir fá mínuseinkunn fyrir klefann sinn. Eftir það halda fangar til vinnu eða skóla. Á þeim 

tíma eru meðferðarfulltrúarnir nokkuð sýnilegir og veita föngunum aðhald. Í hádeginu er farið 

yfir herbergin á 2-B og fylgst með að þau séu snyrtileg samhliða sem farið er yfir á 2-A og 

aðstæður skoðaðar. Eftir hádegi vinna fangar í hópum út frá einstaklingsbundnum verkefnum.  

Einu sinni í viku fer fram samviskufundur á 2-A og 2-B og tekur hvor fundur fyrir sig 

um 45 mínútur. Mikilvægt er að meðferðarfulltrúar séu búnir að stilla saman strengi áður en 

þessi fundur er haldinn, þar sem oft eru tekin fyrir mál á þessum fundi sem geta verið erfið og 

vakið upp sterkar tilfinningar. Þessi aðferð er notuð til að losa um gremju og uppsafnaða reiði 

en einnig til að þjappa hópnum saman. Með þessari aðferð læra fangar grunnþekkingu á 

mannlegum samskiptum og hvernig hægt er að koma á framfæri málefnum og stýra þeim í 

réttan farveg. Einu sinni í viku er farið yfir dagsplan allra fangana á 2-A (Páll). Þess ber að 

geta að í fylgi skjali aftast í ritgerðinni er hægt að skoða dagskrá Meðferðargangsins 2-A og 

Edrú 2-B gangsins frekar.   

5.5. Trúin/ AA fundir/12 spora kerfi 

Margir fangar leita í trúna. Séra Hreinn Hákonarson fangaprestur og Jóhannes Hinriksson frá 

Hvítasunnukirkjunni koma reglulega í fangelsið og bjóða föngum upp á þjónustu sína. Eins og 

áður hefur komið fram er hverjum fanga skylt að mæta á tvo AA fundi í viku en ekki er krafist 

þess að fangar vinni að 12 spora kerfinu í meðferðinni. Þeir sem kjósa að fara þá leið er boðið 

upp á fleiri mögulega AA fundi í viku. Í sumum tilfellum eru fengnir fyrirlesarar sem hafa 

afplánað dóm og eftir það náð tökum á lífi sínu. Áhrif þeirra eru mikil og vekur upp von fanga 

um að hægt sé að snúa við blaðinu. Það að horfa á einstaklinga sem einu sinnu voru í svipaðri 
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aðstöðu en hafa náð tökum á sínu lífi styrkir sjálfsmynd þeirra. Afraksturinn er trú á að geta 

sagt skilið við fortíðina og horft til framtíðar. Fókusinn er á að gera daginn í dag árangurs-

ríkan og safna upp mörgum slíkum dögum ,, þá hefur einstaklingurinn öðlast annars konar 

fortíð og nýja sjálfsmynd“. Í meðferðinni er talað um að sjálfsmynd fanga sé geymd á bak við 

,,grímu“ sem ver þá gagnvart ógnunum. Þegar fangar ná tökum á lífi sínu öðlast þeir aukinn 

styrk og geta því lagt niður grímuna og orðið þeir sjálfir (Páll).  

5.6. Ávinningur  

Að sögn Margrétar Frímannsdóttur forstöðumanns fangelsisins er mikilvægt að koma á kerfi 

umbunar sem veitir þeim einstaklingum sem sýna fram á breytt viðhorf í hegðun og hugsun 

ávinning. Eins og staðan er í dag hefur verið komið á óformlegu kerfi sem felur í sér ávinning 

fyrir þá sem uppfylla tilsett skilyrði. Til að mynda fá fangar leyfi til að fara í fylgd fanga-

varðar upp í sumarbústað á Selfossi þar sem þeir geta dvalið með fjölskyldu sinni í þrjá til 

fjóra tíma utan fangelsisins. Með bættri hegðun vinnur fangi sér inn aukið traust og hefur því 

greiðari aðgang að því að sækja um fylgdarleyfi utan fangelsis þar sem hann er viðstaddur 

ákveðna atburði eins og jarðarfarir, fermingar, skírnir og fleira. Mikil neysla hefur oft og 

tíðum haft mikil áhrif á samband fangans við fjölskyldu sína. Þegar þeir vinna í málum sínum 

er um leið mikilvægt að efla samband þeirra við fjölskyldu og ættingja og gefa þeim kost á að 

taka þátt í uppeldi og framfærslu fjölskyldu sinnar. Það er gert með því að úthluta þeim gjafa-

kort í matvöruversluninni Bónus. Einnig er reynt að efla samband þeirra við börnin. Þeir fá 

leikföng til að gefa yngri börnum sínum og gjafakort í tískuverslunum fyrir þau eldri. Í sumar 

var fengin heimild fyrir því að leyfa fjórum föngum af meðferðargangi að sækja vinnu utan 

fangelsisins í fylgd fangavarðar. Vinnan fól í sér viðgerðir á girðingum hjá sveitarfélaginu 

Árborg. Einn af ávinningum sem hlýst af bættri hegðun er að Fangelsismálastofnun metur 

ákvörðun sína á umsókn um reynslulausn út frá árangri í vinnu, námi og velgengni í 

meðferðarstarfi.  

5.7. Áhrif út í fangelsið 

Margét telur að starfsemi meðferðargangsins hafi veigamikil áhrif út í fangelsið sem ekki má 

vanmeta. Eftir að fangar hefja meðferð má greina breytingar á hegðun þeirra og hugsun. Öll 

samskipti verða auðveldari, líðan þeirra betri og þátttaka þeirra í námi og starfi eykst. Þeir 

sem ná tökum á lífi sínu eftir mikla neyslu setja ákveðið fordæmi fyrir aðra fanga með því að 

sýna það í verki að hægt er að ná tökum á fíkinni og breyta hegðun sinni til hins betra.  
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5.8. Eftirlit á innflutningi eiturlyfja 

Markmið fangelsisyfirvalda er að draga úr eftirspurn eftir eiturlyfjum í fangelsum. Hér á landi 

eru eftirlitstæki til leitar ófullnægjandi og smyglleiðirnar margar. Algengustu smyglleiðirnar 

eru þær að fólk kemur með eiturlyfin innvortis í endaþarmi eða kynfærum. Einnig eru dæmi 

um að börn séu notuð til að smygla eiturlyfjum inn i fangelsin. Leitarhundur er á staðnum og 

ef hann gefur merki um að grunur leiki á að einstaklingur sé með eiturlyf meðferðis er farið 

með viðkomandi í myndatöku á Selfossi. Aðrar smyglleiðir eru að eiturlyfjum er komið fyrir í 

varningi sem fangar fá sendan í fangelsin þ.e. í tölvum, sjónvörpum o.s.frv. Farið er yfir allan 

varning sem fangelsinu berst en þar sem eftirlitstæki til leitar eru ófullkomin er alltaf eitthvað 

sem kemst í gegn. Einnig er reynt að henda eiturlyfjum yfir girðingu fangelsisins en því til 

varnar er farið með leitarhundinn reglulega yfir lóðina. Mikilvægast er að draga úr eftirspurn 

eiturlyfja innan fangelsa því þó reynt sé að koma í veg fyrir að eiturlyf berist inn í fangelsin 

reynist erfitt að halda eiturlyfjum frá ef eftirspurn eftir þeim er mikil (Margrét).  

5.9. Heimsókn á Litla-Hraun: viðtal við fanga og fangaverði á meðferðagangi 2-A  

Í heimsókn okkar á Litla-Hraun þann 10. nóvember ræddum við stuttlega við þrjá fanga þá 

Barða, Jón og Rafn og þrjá meðferðarfulltrúa, Jóhann, Sigurjón og Svölu, sem starfa á 

meðferðargangi. Til þess að gæta trúnaðar á þeim gögnum sem hér verður vitnað í höfum við 

breytt nöfnum viðmælenda okkar sem dvelja á meðferðarganginum.  

Við byrjuðum á því að spyrja fangana um líðan þeirra og hvar þeir héldu að þeir væru 

staddir   í dag ef meðferðargangurinn væri ekki til. Allir svöruðu þeir að á meðferðargangi 

væri fínt að vera og að líðan þeirra væri góð. 

Barði: ,,ég hugsa að ég væri ekki edrú, það er meira en að segja það að vera edrú í 

fangelsi, mér finnst auðveldara að reyna að vera edrú þegar ég var úti heldur en hérna inni, 

núna er ég í skóla að reyna að læra eitthvað, en ég hef ekki verið í skóla í mörg ár“.  

Aðspurðir hvort meðferðin á meðferðarganginum á Litla-Hrauni væri ólík öðrum 

meðferðum svöruðu allir játandi að því leiti að hún færi fram í fangelsi. Jóhann tekur undir 

það og bætir því við að þeir sem eru á meðferðargangi og vilja vera edrú verða fyrir miklu 

áreiti frá þeim sem eru að selja eiturlyf í fangelsinu og að þeim sé jafnvel boðið það frítt 

einungis til að koma þeim í neyslu á ný.  

Hvað árangur varðar segja meðferðafulltrúar að það sé erfitt að fara með ákveðnar 

árangursmælingar í gang. Þeir mæla það helst í að sjá breytingu á hegðun og hugsunarháttum 

þeirra sem að dvelja á meðferðarganginum.  
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Meðferðafulltrúi: ,,í mínum huga er það árangur ef maður sem er búinn að vera í 

neyslu í mörg ár nær að vera edrú í 2-3 mánuði. Það er árangur fyrir mér“.  

Ávinnvinningur af því að standa sig á meðferðargangi er margþættur. Eins og fram 

hefur komið fá þeir fangar greiðari aðgang að því að sækja um fylgdarleyfi utan fangelsis.  

Jón: ,,Við getum sótt um að fara í bústað hérna rétt hjá  í 3-4 tíma til að verja tíma 

með fjölskyldunni“.  

Samkvæmt föngunum var ekki mikið nefnt sem betur mætti fara á 

meðferðarganginum, helst var það útivist sem mætti vera bæði oftar og lengur. Jón og Rabbi: 

,,Það var tekið af okkur seinni útivist. Við erum með útivist kl 15:15 og vorum líka alltaf með 

útivist kl 17:15 og viljum fá hana aftur. Útivistin var tekin af til að refa okkur, refsa liðinu 

fyrir að vera í mikilli neyslu á hinum göngunum eða við vitum það ekki“.   

Dvalartíminn á meðferðargangi er þrír til fjórir mánuðir og telst einstaklingur þá hafa 

lokið meðferð. Við það fær hann útskriftarskírteini sem útbúið er af meðferðarfulltrúum 

gangsins og einnig fylgir útskriftinni meðmælabréf frá forstöðumanni fangelsisins um hegðun 

þeirra í fangelsinu. Skjalinu er hægt að framvísa þegar einstaklingurinn sækir um vinnu, fer 

fyrir dóm eða sækir um reynslulausn (Margrét).  

5.10. Staðan í dag 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð hefur starfsemi meðferðargangsins staðið yfir í eitt ár.  

Þeir sem að verkefninu standa telja þróunina stefna í rétta átt og framlag sem þetta sýni að 

fangelsisyfirvöld hér á landi séu í takt við það sem er að gerast hjá hinum Norðurlöndunum.  

Betrun í stað refsingar er sú stefna sem fangelsisyfirvöld Norðurlandana hafa lagt 

áherslu á. Að mati Páls Einarssonar meðferðarfulltrúa Litla-Hrauns er tímabært að Ísland 

teljist nú í hópi þeirra þjóða sem bjóða föngum upp á heildstæða meðferð. Sú hugmyndafræði 

sem felur í sér betrun kemur í veg fyrir vandamál gamla refsiaðferðarinnar þ.e. að fangar sitji 

af sér dóm og að því loknu fari þeir út í samfélagið aftur með sömu vandamálin og komu 

þeim bak við lás og slá. Markmiðið er að veita föngum aðstoð við að vinna úr vandamálum 

sínum og með því fá þeir tækifæri til að ljúka afplánun sinni með breyttu hugarfari og tækni 

til að takast á við lífið (Páll).  

5.11. Árangursmælingar 

Að mati Páls er verkefnið enn í þróun og því erfitt að mæla langtímaárangur meðferðarinnar. 
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Það er vert að hafa í huga að mælanlegur árangur er vandmeðfarinn í þessum hóp. Þeir 

sem vinna með föngum vita að þeir geta verið erfiðir í samskiptum og árangur er engan 

veginn vís. Margir af þeim sem dvelja á meðferðardeildinni hafa varið stórum hluta ævi sinnar 

í neyslu, flestir hafa litla skólagöngu, margir eru atvinnulausir, margir eiga við 

hegðunarvandamál að stríða og fjölskyldulíf þeirra brotið (Páll E. Winkel, 2005). Að mati 

Páls þarf því að huga vel að því hvað er verið að mæla og hvað kröfur eru hægt að setja. 

Starfsemi meðferðargangsins hefur fengið mjög jákvæð viðbrögð bæði frá föngunum sjálfum 

og aðstandendum þeirra. Endurhæfing af þessum toga hefur gríðarlegar breytingar í för með 

sér og þá ekki bara hjá fanganum sjálfum heldur öllum þeim sem standa honum nærri og 

samfélaginu í heild (Vefrit dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, 2008).     

5.12. Framtíðarsýn 

Aðspurður um framtíðarsýn fangelsisins á Litla-Hrauni segist Páll vilja sjá nýtt fangelsi sem 

búið er að gera drög að verða að veruleika. (Litla-Hraun). Þar er gert ráð fyrir starfandi 

meðferðargangi og sérstakri afvötnunardeild. Einnig telur Páll nauðsynlegt að meðferðarstarf í 

fangelsi fái aukið vægi sem fastur liður í þungamiðju þeirrar starfsemi sem á sér stað í 

fangelsi.  

5.13. Meðferðargangur ekki á fjárlögum  

Samkvæmt fjárlögum er ekki gert ráð fyrir áframhaldandi fjárveitingu til reksturs 

meðferðargangs á Litla-Hrauni. Að mati Margrétar yrði það vissulega skref aftur á bak ef loka 

þyrfti ganginum um áramótin sökum þess að fjármagn til starfseminnar stöðvast. Margrét 

Frímannsdóttir er ein þeirra sem berst fyrir áframhaldandi rekstri gangsins og telur hún að sá 

góði árangur sem fram hefur komið á þessum stutta tíma sem meðferðargangurinn hefur verið 

starfandi séu næg rök fyrir því að halda áfram starfseminni. Að sögn Margrétar er um að ræða 

líf tuttugu og tveggja einstaklinga, og telur hún að samfélagið í heild sinni beri ávinning af 

hverjum þeim sem breytir viðhorfum sínum og hegðun til hins betra. Ef af því verður að skera 

þurfi niður og meðferðargangurinn verði fyrir valinu telur hún að langur tími muni líða þar til 

slík stafsemi geti hafist að nýju. ,, það þýðir ekki fyrir okkur að reyna telja fólki trú um þetta 

eina ferðina enn“. Það sem Margrét vill sjá er að meðferðarstarfið sé merkt sem sérliður í 

fjárlögum; ,,þetta sé bara viðurkennt og að við fáum viðurkenningu á því að þetta eigi að 

lifa“.  
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6. Niðurstöður og umræða 

Þróun félagsráðgjafar sem faggrein á sér langa sögu. Í upphafi flokkaðist félagsráðgjöf 

undir umbótunarstarf sem byggt var á félagslegu réttlæti og góðgjörð en á síðustu áratugum 

hefur félagsráðgjöf umbreyst í fræðigrein sem byggð er á fáguðum fagaðferðum, rannsóknum, 

gæðamati og þróunarstarfi í velferðar- og réttindamálum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006 a). 

Hugmyndafræði félagsráðgjafa er byggð út frá heildarsýn þar sem lögð er áhersla á líf- 

sálfélagslegri nálgun auk hins sögulega og vistfræðilega samhengis sem félagsráðgjöf tekur 

mið af, þ.e. einstaklingnum í aðstæðum sínum í tíma og rúmi. Í samræmi við þessa 

vistfræðilegu nálgun leggur félagsráðgjafi sérstaka áherslu á samskipti og leiðir innan og milli 

kerfa. Í þessari heild myndar félagsráðgjafinn tengsl milli samfélagsins, þjónustustofnunar og 

skjólstæðings. (Sigrún Júlíusdóttir, 2006 a).   

Ritgerð þessi er á sviði réttarfélagsráðgjafar sem er víðtækt sérfræðisvið í 

félagsráðgjöf. Hlutverk réttarfélagsráðgjafa felst í margþættri aðstoð þar sem komið er til 

móts við þarfir á sérhæfðri þekkingu og færni, með því að mæta sértækum þörfum 

skjólstæðinga og aðstandenda þeirra í dóms- og réttarkerfinu. Einnig er lögð áhersla á að 

stuðla að eflingu þverfaglegs samstarfs innan fangelsis-, réttarkerfis-, heilbrigðis- og 

félagsþjónustukerfi með það að markmiði að efla faglega þjónustu, úrræði, þróunarstarf og 

rannsóknir á sviði réttarfélagsráðgjafar (Háskóli Íslands, e.d.).  

Málaflokkur fíkniefna er erfiður viðfangs og viðkvæmur. Fangelsismál og refsingar 

hafa verið áberandi í umræðunni undanfarin misseri. Langur vegur virðist frá því að einhugur 

ríki um stefnumótun á þessu sviði. Baráttan við fíkniefnavandann hefur verið framarlega í 

forgangsröðun stjórnvalda margra landa, löggjöf þeirra og framkvæmd er ólík en vandinn er 

sá sami. Þrátt fyrir víðtækar aðgerðir yfirvalda hafa ólögleg fíkniefni breiðst hratt út á 

Vesturlöndum síðustu áratugi og því ljóst að engin töfralausn hefur verið fundin á fíkniefna-

vandanum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Víðast hvar hefur þeirri refsistefnu verið fylgt að 

varsla, neysla og dreifing fíkniefna er bönnuð með lögum og leiðir því óhjákvæmilega til 

refsinga (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003). Ef marka má niðurstöður rannsókna hefur hlutfall 

fíkniefnabrota aukist og samhliða því hefur þeim föngum sem eiga í áfengis- og vímuefna-

vandamál einnig fjölgað. 

Undir lok síðustu aldar stóðu Norðurlöndin frammi fyrir þeirri staðreynd að 

einstaklingar sem neyttu vímuefna fjölgaði hratt. Sömu sögu var að segja af þeim fjölda fanga 

sem afplánuðu dóm sökum fíkniefnabrota og samfara því jókst hlutfall þeirra sem átti við 

vímuefnavanda að stríða í fangelsum. Í rannsókn sem gerð var af Margréti Sæmundsdóttur 
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árið 2004 leiddu niðurstöður í ljós að flest allir eða 98% fanga höfðu neytt áfengis. Flestir eða 

70% fanga höfðu fyrst neytt áfengis fyrir 16 ára aldur og þriðjungur 13 ára eða yngri. Þegar 

neysla fíkniefna var skoðuð kom í ljós að tæplega 73% fanga sögðust hafa neytt fíkniefna 

einhvern tíma yfir ævina. Niðurstöður sýna að jákvæð fylgni mælist milli ítrekaðrar 

afplánunar í refsivist og neyslu fíkniefna. Það sama á við um vímuefnameðferðarsögu 

fanganna og afplánunarferil, því lengri sem afplánunarferillinn er, því lengri er meðferðarsaga 

einstaklingsins (Margrét Sæmundsdóttir, 2004).      

Áfengis- og vímuefnaneysla fer oftar en ekki saman við afbrot og hafa afbrotamenn 

margir hverjir sagt að afbrot þeirra séu bein afleiðing neyslu þeirra. Rannsóknir styðja það og 

hafa sýnt fram á jákvæða fylgni milli áfengis- og fíkniefnaneyslu og afbrota. Þetta kemur 

meðal annars fram í rannsókn sem gerð var af fræðslumiðstöð í fíknivörnum árið 1998. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að 75% fanga voru undir áhrifum áfengis eða 

annarra vímuefna þegar afbrotið átti sér stað (Aldís Yngvadóttir, Árni Einarsson og Guðni R. 

Björnsson, 1998).    

Ef marka má tölfræðilegar niðurstöður mun hlutfall fíkniefnabrota aukast í náinni 

framtíð og samhliða því fjölgar föngum sem eiga við áfengis- og vímuefnavanda að stríða.  

Í gegnum tíðina hefur reynst erfitt að samþætta refsingar og meðferð 

vímuefnaneytenda í fangelsum. Meðferð í fangelsum má rekja til hugmynda hinnar 

svokölluðu meðferðarstefnu þar sem leitast er við að skoða aðstæður afbrotamannsins sem 

orsök fyrir afbrotinu. Meðferðarstefnan leggur áherslu á að refsivist feli í sér betrun á atferli 

og hátterni afbrota-mannsins. Aðstoðin felst í að skapa umhverfi sem hvetur einstaklinginn til 

að breyta hegðun sinni og vinna úr vandamálum sínum til þess að eiga möguleika á að fóta sig 

í samfélaginu að nýju án afbrota. Meðferðarstefnan hefur haft mismikil áhrif á einstök 

Norðurlönd sem endur-speglast í ólíkri refsilöggjöf og mótun úrræða innan fangelsa. Ísland er 

nokkuð á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum í mótun úrræða innan fangelsa t.d. hófu Dani 

starfsemi meðferðargangs 14 árum á undan íslendingum. Árið 2007 hóf meðferðardeild Litla-

Hrauns starfsemi sína eftir að niðurstöður rannsóknar sýndu fram á hátt hlutfall 

vímuefnaneyslu. Meðferðargangarnir eru tveir og dvelja þar tuttugu og tveir einstaklingar. 

Markmið meðferðardeildarinnar er að veita föngum þá aðstoð sem þörf er á til við að halda 

sig frá vímuefnaneyslu og veita þeim sem það kjósa hjálp við að vinna sig út úr vítahring 

andfélagslegs hugafars, afbrotahegðunar og vímuefnanotkunar. 

Áður en meðferðargangur hóf starfsemi sína var gerð könnun hér á landi á afstöðu 

fanga til stofnunar meðferðargangs í afplánun. Könnunin leiddi í ljós að 70% fanga sögðust 

myndu sækja um inngöngu á slíka deild yrði hún að veruleika. Örfáir sögðust ekki hafa áhuga 
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á slíku meðferðarúrræði, 22% voru óvissir. Aðspurðir vildu 66% fanga sérstakt AA starf inn á 

meðferðardeildinni, 72% töldu að fræðsla til fanga kæmi að notum og 44% vildu fá aðstoð við 

að tileinka sér heimilisverk, s.s. að elda, þrífa og annað í þeim dúr. Um 64% töldu að ýmis 

konar hópanámskeið kæmu að gagni (t.d jákvæð hugsun og kvíðastjórnun) og 40% höfðu 

áhuga á að sækja jóga eða annars konar slökun/íhugun. Um helmingur eða 54% vildu auknar 

íþróttir og 50% fannst mikilvægt að efla sjálfsvirðingu sína. Taka skal fram að flestir höfðu 

skoðun á því hvers konar stuðningur væri æskilegur fyrir þá sem væru á meðferðardeildinni 

burtséð frá því hvort þeir teldu að þeir myndu sækja um að komast þangað eða ekki. Sumir 

töldu að þannig úrræði ásamt stuðningi hefði gildi fyrir alla fanga, ekki bara þá sem kæmust 

inn á meðferðargang (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2007).   

Niðurstöðum könnunarinnar ber saman við frásögn Margrétar Frímannsdóttur; meðferðar-

gangur hefur verið fullnýttur frá upphafi, biðlistar hafa myndast og færri komast að en vilja. 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að meðferð í fangelsum skilar ekki góðum árangri. 

Þessum niðurstöðum ber saman við rannsóknir sem framkvæmd var af Erlendi Baldursyni og 

Jóni Friðriki Sigursyni árið 1997 þar sem endurkomuhlutfall fanga í fangelsi úr meðferð 

mældist hátt. Þrátt fyrir það lögðu þeir fram gild rök fyrir áframhaldandi samstarfi við 

meðferðar-stofnanir. Fyrir það fyrsta má nefna heilsufarslegar ástæður. Lífsnauðsynlegt er að 

veita föngum sem eiga við ofneyslu að stríða viðeigandi aðstoð. Einnig er meðferð utan 

fangelsis talin árangursríkt meðferðarúrræði fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild sinni. 

Þessu til stuðnings er jákvætt meðferðarumhverfi talið bera meiri árangur með tilliti til heilsu 

og líðar fangans en við refsivist í fangelsi (Erlendur S. Baldursson og Jón F. Sigurðsson, 

1997).         

Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að meðferð í fangelsum hefur áhrif á hegðun fanga á 

meðan afplánun stendur yfir. Gerður var samanburður á tveimur hópum fanga, annar hópurinn 

hafði farið í áfengis -og vímuefnameðferð en hinn ekki. Niðurstöður úr þessari rannsókn 

leiddu í ljós að agabrotum þeirra sem fóru í meðferð fækkaði meira en hjá 

samanburðahópnum (Welsh, McGrain, Salamatin and Zajac, 2007). Þessum niðurstöðum ber 

saman við frásögn Margrétar Frímannsdóttur um að greina megi breytingar á hegðun og 

hugsun þeirra fanga sem dvelja á meðferðargangi Litla-Hrauns. Öll samskipti verða 

auðveldari, líðan þeirra betri og þátttaka þeirra í námi og starfi eykst. Endurhæfing af þessum 

toga hefur gríðarlegar breytingar í för með sér og þá ekki bara hjá fanganum sjálfum heldur 

öllum þeim sem standa honum nærri og samfélaginu í heild.   

Greina má þróun úrræða fyrir dæmda vímuefnaneytendur á öllum Norðurlöndunum. 

Úrræðin eru þó byggð á ólíkum stefnum sem löndin hafa sett sér í fíkniefnamálum og 
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endurspeglast í mismunandi hugmyndafræðilegri samsetningu milli meðferðar og refsingar. Í 

rannsókn sem framkvæmd var í skoskum fangelsum af McIntosh og Saville (2006) sýndu 

niðurstöður að þjóðmenning og mismunandi stjórnunaraðferðir hefðu áhrif á þróun meðferða 

innan fangelsa. Að þeirra mati voru áhrifaþættir meðferðar viðhorf starfsmanna til 

vímuefnanotkunar og hvernig sambandi milli fangavarða og fanga var háttað. Sveigjanlegri 

stjórnunarhættir, þekking og reynsla fagaðila voru líklegri til að stuðla að velgengni 

meðferðar. Með því að bjóða upp á meðferðarform sem sniðin eru að mismunandi þörfum 

fanga verður til hvati til að láta af vímuefnaneyslu og í sömu andrá er létt á byrði 

fangelsiskerfisins (McIntosh og Saville, 2006). Þessum niðurstöðum ber saman við rannsókn 

Írisar Eik Ólafsdóttur (2007) um mótun á nýju úrræði í fangelsinu Litla-Hrauni. Íris er 

starfandi félagsráðgjafi hjá Fangelsismálastofnun ríkisins og var verkefnið hluti af MA-

verkefni í félagsráðgjöf. Aðdraganda verkefnisins má rekja til vettvangsheimsóknar í 

fangelsið Bodö í Noregi en þar hafði verið komið á kerfi þar sem hver fangi hafði sinn 

tengilið innan fangelsisins. Tengiliðirnir voru fangaverðir og starfslýsing þeirra féll undir 

tilsjónarfangavörslu. Hlutverk þeirra var að fylgja hverjum fanga eftir allan þann tíma sem á 

afplánun hans stóð og aðstoða hann við hagnýt mál, s.s. umsóknir, samskipti við fagaðila 

o.s.frv. Heimsóknin í fangelsið Bodö í Noregi hvatti rannsakandann til að koma á samskonar 

tengslum milli fanga og fangavarða hér á landi. Á sama tíma og rannsóknin hér á landi fór í 

gang var opnaður meðferðargangur á Litla-Hrauni og því var ákveðið að þar færi fram 

framkvæmd rannsóknarinnar. Markmið rannsókninnar var að kanna hvort bæta megi virkni 

fanga með því að efla samráð og þátttökunálgun á markvissan hátt til að efla 

endurhæfingarsjónarmið í fangavörslu. Skoðað var hvort tiltekin úrræði, meðferðar- og 

vistunaráætlun, dvöl á meðferðargangi og stuðningur tilsjónarfangavarðar gæti eflt virkni 

fanga.  

Hlutverk tilsjónarfangavarðar hér á landi var hugsað til að mæta eftirtöldum kröfum;  

 

• Vera tengiliður fanga við Fangelsismálastofnun 

• Leiðbeina um ferli í fangelsinu 

• Veita fanga öryggi með reglulegum samskiptum 

• Stuðningur vegna félagslegs- og vímuefnavanda 

• Leiðbeiningar og stuðningur með persónuleg og hagnýt mál 

• Halda utan um einstaklinga sem eru á fallbraut og hjálpa þeim upp á sporið 



 47

• Tilsjónarfangavörður ber ábyrgð á að kalla saman teymið í kringum fangann til að fara 

yfir samning og við endurnýjun  

• Framkvæmdarábyrgð á meðferðar- og vistunaráætlun 

 

Niðurstöður verkefnisins sýndu að aukið samráð og þátttökunálgun geti eflt virkni 

fanga. Að mati Írisar er mögulegt að efla virkni fanga með því að beita úrræðum eins og 

meðferðar- og vistunaráætlun, dvelja á meðferðargangi og fá stuðning frá tilsjónarfangaverði. 

Sex fangar stóðust að fullu samninga sem gerðir voru um markmið þeirra og þrír stóðust hann 

að hluta. Þremenningunum var öllum vísað af meðferðargangi en höfð var eftirfylgni með 

þeim á almennum gangi. Einn fangi féll í neyslu og stóð ekki við samninginn. Þetta telst vera 

ágætur árangur þegar tekið er tillit til þess að hópurinn sem um ræðir er talin erfiðasti 

meðferðarhópur samfélagsins. Meirihluti hópsins hefur verið háður vímuefnum í langan tíma 

og á við félagslega örðuleika að stríða. Þegar líða tók á rannsóknartímann greindi 

rannsakandinn minnkandi sértæk vandkvæði hjá föngunum. ,,Áður en hann kom á deildina fór 

hann varla út úr húsi“. Einnig kom fram að nokkrir fangar hefðu átt í erfiðleikum með 

samskipti, því taldi rannsakandi mikilvægt að þeir hefðu aðgang að reiðistjórnunarþjálfun sem 

sálfræðingar Fangelsismálastofnunar hafa sérhæft sig í. Þrír fangar voru ánægðir með hlutverk 

tilsjónarfangavarða en fimm voru hlutlausir. Allir voru þeir sammála um að ekki væri komin 

nægileg reynsla á starfið. Að mati rannsakanda finna fangar fyrir auknu öryggi í því að hitta 

tilsjónarfangaverðina reglulega. ,,Hann gefur góð ráð til að halda sér edrú og hann hjálpar 

mér við fjölskyldumál“. Í rannsókninni kom fram að fangar voru heilt yfir ánægðir með 

starfsemi meðferðargangsins og vel að þessu staðið. Að mati fanga var helsti kostur þess að 

vera á ganginum vímuefnalaust umhverfi. Huga þarf að því hvað taki við þegar fangi hefur 

lokið þriggja mánaða dvöl á ganginum. Að mati fangavarða meðferðargangsins gæti 

hugsanlega hentað betur að hafa gang þar sem lögð eru oftar fyrir fíkniefnapróf en á 

hefðbundnum gangi, ásamt skipulögðum stuðningi og eftirliti. Það að ná að standa við 

markmið sín í meðferðar-og vistunaráætlun er mikill áfangi fyrir fanga sem oft og tíðum hafa 

ekki verið með skipulag á lífi sínu í langan tíma. Sex einstaklingar stóðust samninginn að 

fullu og telst það góður árangur (Íris Eik Ólafsdóttir, 2007). 

Í heimsókn okkar á Litla-Hraun þann 8. september og síðar þann 10. nóvember hittum við þau 

Pál Einarsson sálmeðferðarfræðing og Margréti Frímannsdóttur forstöðumann á Litla-Hrauni.  

Aðspurð hvaða hugmyndafræði fangelsi eða fangelsismálayfirvöld hér á landi þyrftu 

að tileinka sér eða búa yfir til að geta haldið úti meðferðarstarfi töldu þau mikilvægast að 

fangelsismálayfirvöld gangi út frá þeim forsendum að fangelsisvist sé byggð á hugmyndum 
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um betrun. Lausnin er að notast ekki við refsingu eina og sér heldur þurfi að nálgast hana 

útfrá betrun. Þetta er hugarfar sem hefur í seinni tíð fengið aukið vægi hér á landi og má segja 

að það sé skref í átt að markmiði betrunarhugmynda. Vímuefnamisnotkun er mjög stórt 

samfélagslegt vandamál. Þeir einstaklingar sem í dag eru dæmdir í fangelsi eru mun veikari en 

áður því hátt hlutfall afbrotamanna er í harðri neyslu vímuefna (Margrét).  

,,Menn eru mjög veikir og gjörsamlega ófærir um að sjá um sig sjálfir. Það þarf að 

segja þeim að skipta um föt, klefar þeirra eru í rúst af því að þeir hafa enga tilfinningu fyrir 

því að það að raða í kringum sig og hafa umhverfi sitt snyrtilegt sé hluti af andlegri líðan því 

þeim er sama, þetta skiptir engu máli“(Margrét). Lögð er áhersla á að fangarnir geri sér strax 

í byrjun grein fyrir mikilvægi þess að hafa snyrtilegt í kringum sig og leggja stund á vinnu og 

nám. Það er grundvallarforsenda allrar endurhæfingar að byggja upp sjálfan sig og 

fjölskyldusambönd sín sem hjá mörgum  hverjum eru brotin.  

Fíkniefnaneysla er alþjóðlegt heilbrigðisvandamál sem getur haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér. Staðreyndin er sú að neysla vímuefna að staðaldri hefur aukist hratt 

á síðustu árum. Þar sem neysla eða varsla fíkniefna er bönnuð með lögum leiðir varslan 

óhjákvæmilega til refsinga. Þar af leiðandi er að finna hátthlutfall einstaklinga sem eiga við 

vímuefnavanda að stríða innan veggja fangelsa. Breyttar þjóðfélgasaðstæður kalla á aðgerðir 

stjórnvalda og nýjar áherslur innan fangelsismála. Þróun úrræða fyrir dæmda 

vímuefnaneytendur er að finna á öllum Norðurlöndunum, þó löndin hafi farið misjafnar leiðir 

í stefnumótun innan fíkniefnamála. Áhrif meðferðarstefnunar hafði mismikil áhrif á 

innleiðingu meðferðarúrræða í fangelsum á Norðurlöndunum. Danir og Norðmenn voru 

fremstir í broddi fylkinga hvað varðar mótun meðferðarúrræða á meðan hin Norðurlöndin 

lögðu meiri áherslu á refsi-hugmyndafræðina. Íslendingar voru meðal þeirra þjóða sem seint 

innleiddu meðferðar-hugmyndina inn í refsivörslukerfið eða nánar tiltekið árið 2007. 

Starfsemi meðferðargangs hefur nú staðið yfir í rúmt ár og samkvæmt fjárlögum er ekki gert 

ráð fyrir þeirri fjárveitingu sem nauðsynleg er til reksturs. Í desember þegar þessi ritgerð er 

skrifuð hafði lofað fjármagn ekki skilað sér.  

Margrét Frímannsdóttir forstöðumaður fangelsisins á Litla-Hrauni er ein þeirra sem 

berst fyrir áframhaldandi rekstri gangsins og telur hún að sá góði árangur sem fram hefur 

komið á þessum stutta tíma sem meðferðargangurinn hefur verið starfandi séu næg rök fyrir 

því að halda áfram starfseminni. Um er að ræða líf tuttugu og tveggja einstaklinga, það er 

hægt er að líta svo á að samfélagið í heild sinni beri ávinning af hverjum þeim sem breytir 

viðhorfum sínum og hegðun til hins betra. Ef af því verður að skera þurfi niður og 
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meðferðargangurinn verði fyrir valinu telur hún að langur tími muni líða þar til slík stafsemi 

geti hafist að nýju.   

Starfsemi meðferðargangsins hefur fengið mjög jákvæð viðbrögð bæði frá föngunum 

sjálfum og aðstandendum þeirra. Endurhæfing af þessum toga hefur gríðarlegar breytingar í 

för með sér og þá ekki bara hjá fanganum sjálfum heldur öllum þeim sem standa honum nærri 

og samfélaginu í heild. Að mati Páls er verkefnið enn í þróun og því erfitt að mæla langtíma-

árangur meðferðarinnar. Það er vert að hafa í huga að mælanlegur árangur er vandmeðfarinn í 

þessum hópi. 

Samkvæmt Margréti er ekki gert ráð fyrir rekstri meðferðargangsins í fjárlögum og því 

hætta á að starfsemin verði lögð niður. Ef til þess kemur verður að mati Margétar ekki hægt 

að sinna endurhæfingu fanga sem skyldi og mun það færa hugmyndir meðferðarstarfs hér á 

landi á byrjunarreit. Framtíðasýn Margrétar og Páls er að meðferðarstarf í fangelsi fái aukið 

vægi sem fastur liður og þungamiðja þeirrar starfsemi sem á sér stað í fangelsi og öðlist 

viðurkenningu og fái staðfestingu í lögum.  
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Lokaorð  

Rannsakendur hafa lengi haft áhuga á afbrotafræði og þá sérstaklega þeim málaflokki sem 

snýr að úrræðum innan fangelsa. Upprunalega vaknaði hugmynd að skrifum ritgerðar eftir að 

Ríkissjónvarpið sendi út sjónvarpsþátt sem fjallaði um starfsemi meðferðargangsins. Að okkar 

mati eru fíkniefni staðreynd í umhverfi okkar og baráttan við upprætingu þeirra langt frá því 

að vera lokið.  

Í þessari ritgerð var leitast við varpa ljósi á starfsemi meðferðargangsins í fangelsinu á 

Litla-Hrauni og meta gagnsemi hennar út frá einstaklingnum og samfélaginu í heild sinni. 

Eins og fram hefur komið er meðferð í fangelsum mjög mikilvæg, bæði fyrir fanganna sjálfa 

og samfélagið í heildina. Ávinningur meðferðargangins er sá að þar gefst föngum tækifæri til 

að breyta hegðun sinni og vinna úr vandamálum sínum til þess að eiga þess kost að fóta sig í 

samfélaginu að nýju án afbrota. Með hugmyndafræði meðferðar-stefnunnar er því stuðlað að 

því að þegar fangi snýr aftur út í samfélagið hefur hann lært að tileinka sér ný lífsviðhorf og 

unnið bug á fíkn sinni. Það er því samfélaginu hagkvæmt ef refsivist hans er nýtt til betrunar 

með viðunandi þjónustu og aðstoð.  

Þegar þessi ritgerð er skrifuð er framtíð starfsemi meðferðargangsins óljós þar sem 

ekki er gert ráð fyrir rekstri meðferðargangsins í fjárlögum og því hætta á að starfsemin verði 

lögð niður. Að mati Margrétar er meðferð í fangelsum grundvallarforsenda allrar 

endurhæfingar í réttarkerfinu og ef henni verður hætt verður ekki hægt að sinna endurhæfingu 

fanga sem skyldi og mun það staðsetja hugmyndir meðferðarstarfs hér á landi á byrjunarreit. 

Framtíðasýn Margrétar og Páls er að meðferðarstarf í fangelsi fái aukið vægi og 

viðurkenningu sem fastur liður í refsikerfinu með staðfestingu í lögum.  

Hingað til hafa ekki verið gerðar neinar rannsóknir hér á landi um starfsemi 

meðferðar-gangsins á Litla-Hrauni. Að okkar mati væri eigindleg rannsókn á þessu sviði 

verðugt við-fangsefni.  Þær úrrbætur sem að okkar mati eru nauðsynlegar eftir að hafa unnið 

þessa rannsókn felast í mikilvægi þess að stjórnvöld marki sér skýra stefnu í fangelsismálum á 

grundvelli upplýsinga um ávinning meðferðar í fangelsum fyrir einstaklinga og samfélagið í 

heild. Með skýrari stefnu og auknu fjárframlagi er hægt að reka starfsemi meðferðargangsins 

og þróa úrræði innan fangelsa hér á landi. Aukið fjárframlag skapar möguleika á því að hægt 

sé að tryggja föngum staðlaða og markvissa meðferð í fangelsinu á Litla-Hrauni. Þar eigum 

við með að hægt værir að efla starfsemina og þar með gefa fleiri föngum kost á þátttöku í 

meðferðarstarfinu og að sama skapi þyrfti að fylgja þeim föngum eftir sem útskrifast af 

meðferðargangi yfir á almenna deild. Ef að af því kemur að leggja þurfi starfsemina niður 
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vegna fjárskorts væri það mikil synd því á þeim stutta tíma sem starfsemin hefur verið í gangi 

er það ljóst að þarna hafa áunnist ný sjónarmið út frá betrunarhugmyndum sem stuðlað hafa 

að bættri líðan fanga. Meðferðin hjálpar föngum að endurmeta líf sitt og öðlast færni til að 

takast á við fíkn sína sem síðan vekur von um líf án eiturlyfja og afbrota utan veggja 

fangelsisins.  
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Viðauki 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðferðargangur 2-A 
 

AA og NA fundir á litla Hrauni eru á mánudögum, Þriðjudögum, fimmtudögum og sunnudögum klukkan 18:30 í skólastofu.  
 Á laugardögum er fundurinn kl 13:00 -14:00.  Ætlast er til að þeir sem á 2-A dvelja nýti sér þá fundi sem og útivistir.                 

 
           

        Meðferðargangur  
               Littla Hraun

Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Tími Laugardagur Sunnudagur 
 

8:00 
 

Ræs 
 

Ræs 
 

Ræs 
 

Ræs 
 

Ræs 
 

8:00 Herbergi  
opnuð 

Herbergi 
 opnuð 

 
 

08:00 -0 8:30 
Morgunmatur/ 

búa um rúm 
Morgunmatur/ 

búa um rúm 
Morgunmatur/  

búa um rúm 
Morgunmatur/  

búa um rúm 
Morgunmatur/ 

búa um rúm 

 
 

08:00 - 10:15 
     

Inn á gangi 
Íþróttahús 

( 8:45-10:00 ) 
 

08.30 - 08:50 
 

Morgunstund 
 

Morgunstund 
 

Morgunstund 
 

Morgunstund 
 

Morgunstund 
 

10:15 - 11:30 
 

Íþróttahús 
 

Inn á gangi 
 

08:50 -12:00 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

11:30 - 12:00 
 

Inn á gangi 
 

--II-- 
 
 

12:00 -12:00 
 

Hádegisspjall 
 

Hádegisspjall 
 

Hádegisspjall 
 

Hádegisspjall 
 

Hádegisspjall 
 
 

11:30 - 12:00 
 

--II-- 
 

--II-- 
 

12:00 - 12:30 Matur Matur Matur Matur / laun Matur  

12:00 - 12:30 Matur Matur 
 
 

12:30 - 14:30 
 
 

Einkaviðtöl 
 
 

Dagsplan 
 
 

Hópfundur 
 
 

Fyrirlestur 
 
 

Hópfundur 
 

 
 

13:00 - 14:00 
 
 

AA –fundur / Val 
 

Íþróttahús 

 

12:30 - 15:00 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

14:00 - 15:00 
 

Inn á gangi 
 

--II-- 
 
 

15:00 - 17:00 
 

 

Hópfundur 
 

Einkaviðtöl / 
Útivist 

Einkaviðtöl / 
Útivist 

Einkaviðtöl / 
Útivist 

Samviskufundur  
/ Útivist 

 
 

15:00 - 16:30 
 
 

Íþróttavöllur 
 
 

Íþróttavöllur 

 
17:00 - 18:00 

 Séra Hreinn 
3ja hvern 
þriðjudag 

      

 
 
 
 

16:30 - 18:30 

 
 

Bata - Videó 
 
 

Inn á gangi  

 

18:30 - 19:30 NA- fundur / 
Val 

AA- fundur / 
Val 

 AA- fundur /  
Skylda 

  
18:30 - 19:30 

 

Íþróttavöllur 
 

AA- fundur / 
Val 

 
 

17:00 - 18:00 

 
 
 

 

AA 
Lestrarfundur/ 

 Skólastofa/ 
Val 

 

 

Jóhannes 
Hvítasunnum. 
Annan hvern 

mið. 

  

AA 
Lestrarfundur/ 
Skólastofa / Val 

 

   

 

19:45 - 20:45 AA fundur / 
Á deild/Skylda 

   AA- fundur /   
Á deild/Skylda 

   

 

21:45 - 22:00 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

21:45- 22:00 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 

Edrúgangur 2-B 
 

AA og NA fundir á litla Hrauni eru á mánudögum, Þriðjudögum, fimmtudögum og sunnudögum klukkan 18:30 í skólastofu. Á 
laugardögum er fundurinn kl 13:00 -14:00.  Ætlast er til að þeir sem á 2-B dvelja nýti sér þá fundi (2-fundir skylda) sem og útivistir. 

 
 
 

         Edrúgangur  
               Littla Hraun

Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Tími Laugardagur Sunnudagur 
 
 

08: 00 
 

Ræs 
 

Ræs 
 

Ræs 
 

Ræs 
 

Ræs 
 
 

8: 00 
Herbergi  

opnuð 
Herbergi 
 opnuð 

 
 

08: 00 - 08: 35 
Morgunmatur/ 

búa um rúm 
Morgunmatur/ 

búa um rúm 
Morgunmatur/  

búa um rúm 
Morgunmatur/  

búa um rúm 
Morgunmatur/ 

búa um rúm 

 
 

08:45 - 10:00 
 

Inn á gangi 
 

Íþróttahús 

 

08: 15 - 08: 30 
 

Morgunspjall 
 

Morgunspjall 
 

Morgunspjall 
 

Morgunspjall 
 

Morgunspjall 
 

 

10:15 - 11:30 
 

Íþróttahús 
 

Inn á gangi 

 

08: 50 - 12:00 
 
 

Vinna/Skóli 
 
 

Vinna/Skóli 
 
 

Vinna/Skóli 
 
 

Vinna/Skóli 
 
 

Vinna/Skóli 
 
 

11:30 - 12:00 
 

 

Inn á gangi  
 

 
 

--II-- 
 

 

12: 00 - 12: 15 Herbergis 
úttekt 

Herbergis 
úttekt 

Herbergis 
úttekt 

Herbergis 
úttekt 

Herbergis 
úttekt 

 

11:30 - 12:00 
 

--II-- 
 

 

--II-- 
 

 

12: 00 - 12: 30 Matur Matur Matur Matur/laun Matur  

12:00 - 12:30 Matur Matur 
 

12: 30 - 15: 00 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

Vinna/Skóli 
 

13:00 - 14:00 
 

AA –fundur / Val 
 

Inn á gangi  
 

15: 00 - 17: 00 Einkaviðtöl / 
Útivist 

Einkaviðtöl / 
Útivist 

Einkaviðtöl / 
Útivist 

Samviskufundur  
/ Útivist 

Einkaviðtöl / 
Útivist 

 

15:00 - 16:30 
 

Íþróttavöllur 
 

Íþróttavöllur 
 

17: 00 - 19: 30 Frjáls tími / 
Útivist 

Frjáls tími / 
Útivist 

Frjáls tími / 
Útivist 

Frjáls tími / 
Útivist 

Frjáls tími / 
Útivist 

 

16:30 - 18:30 
 

Inn á gangi 
 

Inn á gangi 
 

 
17: 00 - 18: 00 

 AA 
Lestrarfundur/ 

 Skólastofa/ 
Val 

  AA 
Lestrarfundur/ 

Skólastofa / 
Val 

 
18:30 - 19:30 

 
Íþróttavöllur 

 

Íþróttavöllur 
AA- fundur / 

Val 
 

 
18:30 – 19:30 

NA- fundur / 
Skylda 

AA – fundur /  
Val 

 AA- fundur / 
Skylda 

    

         

 

21:45- 22:00 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
 

21:45 - 22:00 
 

Herbergi lokað 
 

Herbergi lokað 
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Viðauki 2 

 

Í heimsókn okkar á Litla-Hraun þann 9. September 2008 tókum við viðtal við Pál 

Einarsson, sál-meðferðarfræðing og vímuefnaráðgjafa meðferðargangsins á Litla-Hrauni.  

 

Páll: Meðferðargangurinn var settur á laggirnar fyrir rétt tæpu ári síðan, það kannski 

verður að segjast að þessu var svona ýtt úr vör án þess að það væri svona stöðluð 

hugmyndafræði á bakvið þetta, það nú bara oft þannig á Íslandi þegar kemur að 

meðferðarmálum, að það er einhverstaðar vöntun og það er lagt af stað svo er þetta unnið jafnt 

og þétt í að vera eins og er talið ásættanlegt. Ég var ráðinn hérna fyrir um tveimur mánuðum 

síðan og var fenginn til að koma hérna inn og svona já taka þátt í því að gera 

meðferðaganginn svolítið svona markvissari og hafa prógrammið þéttara, þannig að 

meðferðin yrði betri og það er það sem ég er búinn að vera að gera núna. 

Það er svo spurning hvort að ég segi ykkur kannski svona aðeins frá meðferðinni, þetta 

er 3ja til 4ja mánaða meðferð og þetta eru tveir gangar sem um er að ræða annars vegar 

edrúgangur og hinsvegar meðferðargangur. Eins og skipulagið er á þessu núna þá er það 

þannig að við-komandi fer fyrst inn á edrúgang og verður edrú áður en hann fer inn á 

meðferðarganginn  

 

Diljá og Una: Er þetta þá eins og afvötnun eða ?? 

P: Já það má eiginlega segja að þetta sé svona svolítið þannig, menn þurfa að vera 

edrú þar inni og svona ákveðinn rammi sem þeir þurfa að fylgja, það er gerð krafa um að þeir 

séu í vinnu eða í skóla eða þá að þeir séu í einhvers konar prógrammi sem þeir fá þá borgað 

fyrir líka. Þeir fá ekki bara að hanga, Þannig þeir verða að skuldbinda sig, þeir eru 

skuldbundnir til þess að hafa herbergin sín hrein og snyrtileg og þeir skuldbinda sig til þess að 

passa upp á að gangurinn sé í lagi, og að samskiptin séu í lagi. Þetta eru svona þessi 

grunnatriði sem við viljum að sé í lagi áður en komið er á meðferðarganginn. Það má segja 

það að á edrú ganginum þá er þetta svolítil sía áður en farið er á meðferðarganginn. Ef við 

sjáum að þeir eru ekki að ná að gera þessa hluti þá erum við ekki að hleypa þeim inn, Við 

viljum fá þá örlítið mótækilega inn á meðferðarganginn. Samfara þessu erum við með þrjá 

fangaverði sem vinna sem meðferðafulltrúar. Allir þeir sem eru inn á meðferðarganginum og 

edrúganginum eiga sér sinn meðferðarfulltrúa, sem tekur viðtal við þá að lágmarki einu sinni í 

viku. Það er líka gert með þá sem eru á edrúgangi, þá er bara svona verið að mótivera þá 
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svolítið, við beitum ákveðinni aðferð hér sem er kölluð hvatningarviðtalstækni. Veit ekki 

hvort þið kannist við það. Hún er mikið notað í drug og alkahólgeiranum og gengur út á það 

að við erum ekki mjög confrontatífir við þá, heldur erum við meira svona, rúllum með 

mótstöðunni og svoldið að reyna að finna svona hvernig  þeim líður og hvað er að gerast innra 

með þeim. Þessir strákar eru náttúrulega vanir því að vera upp við vegg, vanir því að þurfa að 

verja sig og annað slíkt. Það þýðir ekkert að hjóla eitthvað í þessa stráka, gengur meira út á að 

byggja upp meðferðar-samband, vinna inn traust og trúnað og þannig fá þá til þess að koma 

meira út, í stað þess að brjóta niður hurðir og veggi og það kemur ágætlega út. Það þýðir ekki 

það að við þurfum ekki líka að taka þá á teppið og segja: Veistu það að þessi hegðun er ekki 

að virka, ef þú ætlar að taka þátt þá viljum við sjá eitthvað annað, en grunnnálgun okkar er 

mjúk. Ef þeir standa sig vel á edrúganginum þá fá þeir að koma yfir á meðferðarganginn og 

meðferðin þar stendur yfir í svona 3-4 mánuði.  

Dagurinn, ef ég fer svona aðeins í gegnum hann, þá byrja allir virkir dagar á 

morgunstund, það er ræs klukkan 8 eins og hjá öllum öðrum, svo er morgunstund kl hálf 9, þá 

fara þeir upp í pontu það er ákveðin lesning og þá svona, já lesning dagsins já hún getur verið 

svona: fjölskyldan, fortíðin eða líf eftir meðferð, eða óánægja mín eða gremja, það er bara 

misjafnt. Þar er það sem þeir koma upp í pont og tala örlítið um, þeir stunda ákveðna 

sjálfsrannsókn í pontunni, hvernig mér leið í gær og hvernig ég ætla að hafa þennann dag í 

dag og hérna já það er það sem þeir fókusum svolítið á og svo líka bara svona segja upphátt: 

ég ætla að vera edrú í dag. Þetta er svona svolítið bara styrkja sig fyrir daginn. Mörgum finnst 

þessar morgunstundir alveg ofboðslega mikilvægar aðrir þola þær ekki. Þetta er svona bara 

misjafnt hvar þeir eru staddir með sjálfan sig. Þeir eru í vinnu og skóla fram að hádegi, í 

hádeginu komum við og spjöllum svona nett við þá, bara eins og hvernig er þeim að líða og 

hvernig þeir hafa það, við í millitíðinni kíkjum nokkrum sinnum inn á edrúganginn, tékkum á 

þeim líka þannig að meðferðarfulltrúarnir eru svolítið sýnilegir, svona þeir gefa þessum 

strákum aðhald, Þetta eru allt í allt tuttugu og tveir stákar. Ellefu á sitthvorum ganginum, 

þannig að þetta er ágætis hópur. Síðan er prógram, eftir hádegi á meðferðarganginum þá eru 

grúbbur, og við erum með svokallaða problem solving group thearapy, sem er mikið notað í 

drug geiranum, og í fangelsum. Styðst er við kenningar Gorsky, sem hefur skrifað bók um 

meðferð fanga. Svo erum við með fyrirlestra, Einn fyrirlestur í hverri viku. Við erum síðan 

með samviskufund á báðum göngunum. Þá förum við svoldið í hvernig líður ykkur á 

ganginum eru einhver issue sem þarf að ræða, hlutir sem eru kannski mikið ræddir þarna er 

kannski svona einsog hávaði, eða einhver að nota símann of mikið, svona litlir hlutir geta 

hlaðist upp í gremju, og orðið af bombum. Þetta er til þess að opna þetta og svona líka þjappa 
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þeim saman líka, Svona finna aðra leið til að koma sér á farmfæri frekar en hey, ég er ekki 

ánægður með hvernig þú tyggur kexið þitt, það er nú sjaldnast svoleiðis en þá er eitthvða búið 

að hlaðast upp rosalega mikið.  

Í grúbbunum þá fá þeir mjög einstaklingsbundin verkefni. Það er einungis fyrsta 

verkefnið sem er eins hjá öllum. Það er neyslusaga og afleiðing neyslu. Eftir það fá þeir 

einstaklings-bundin verkefni. Allir eru með svo misjafna sögu þó þeir séu hérna fyrir það að 

hafa brotið lögin og verið í verið í neyslu, þá er í rauninni með sértæk vandamál, einn gæti 

verið með stórt og mikið reiðivandamál, þannig að hann springur mikið úr reiði, einn getur 

verið með mikinn biturleika út í sjálfan sig, annar getur verið með mikið kvíðavandamál, svo 

er líka það að það er rótgróinn óheiðarleiki eða svona eða andfélagsleghegðun sem byrjaði 

langt áður en hann hóf neyslu þá er það orðið sértækt vandamál. Heiðarleiki skipti miklu máli 

í þessu pro-grammi en þeir þurfa skýrarir fókus á það. Hvað er andfélagsleg hegðun, við 

kannski notum ekki þetta orð mjög mikið en við fókusum á óheiðarleika, hvernig þeir hugsa 

og hvernig þeir funkera, og hvernig plottið er, köllum þetta Litla-Hrauns forritið, það er það 

sem kemur mér í fangelsið aftur og aftur og við gerum þetta svolítið sýnilegt tökum þetta 

fyrir. Fyrirmyndir eru einnig einstaklingsbundin verkefni, sumir hafa fyrirmyndir af pabba 

sem var í neyslu og afbotum og tóku þá ákvörðun 8 ára, ég ætla að verða alveg eins og hann. 

Það eru því afar misjöfn mál sem þeir eru að glíma við þó svo í enda dags fara þeir út í neyslu 

til að takast á við þetta. Þetta verður fallbrautin þeirra, reiðin sem þú ræður ekki við, öskrar á 

vinnuveitanda þinn og verður rekinn. Skömmin, reiðin sem veldur því að maður segir ´f´uck 

it´´ og fær sér. Kvíðinn sem þeir þurfa að höndla hérna inni er þrefaldur þegar þú kemur út og 

það er gott að fá sér í pípu til að losa um kvíða eða fá sér í glas þannig að þetta eru þau mál 

sem við erum að takast á við. Við fáum aðstoð frá sálfræðingum við að vinna með þessi 

sértæku mál eins og kvíðavandamál eða þunglyndi og þá er þessi hugræna atferlismeðferð 

notuð til að vinna með það. Það vinna tveir sálfræðingar og einn nemi og þær eru einungis 

hérna nokkra daga í viku. En við höfum rætt mikið við sálfræðideildina hérna og þær eru 

mjög viljugar að koma að meðferðinni og gefa okkur góða stund. Það er stór áhersla að skoða 

fallbrautina, gera þá meðvitaða um hvað er þeirra fallbraut þar sem allir eru með sértæk mál 

þannig að hvernig er fallbrautin mín, flestir hafa reynslu á því að fara í meðferð og taka út 

nokkra dóma þannig að þeir vita að það er mynstur í gangi það að vilja vera edrú er ekki það 

sama og vera edrú það að hafa góðar áætlanir er ekki það sama og það gangi upp. En margir 

eru komnir með innsýn það er ekki nóg að mig langi eitthvað heldur er það hvernig ég ver 

mig að og hversu meðvitaður er ég um fallbrautina mína og hún getur verið mjög lúmsk alveg 

frá því að viðkomandi er ekki mikið í félagslífinu þarna úti og er kannski mikið í tölvu og að 
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horfa á sjónvarp og er ekki að sinna þeirri hlið að hafa gaman, það er föstudagskvöld og 

búmm ´fuck it´´ ég nenni þessu ekki og dett í það. Ég var á fundum og með trúnaðarmann en 

það vantaði þetta. Það er mjög mikilvægt að fallbrautin sé gerð eins sýnileg og hægt er og 

einkennin séu eins greinileg og hægt er þannig að það sem við erum að keppast við hérna er 

bara meðvitund eins og í öllu öðru meðferðarstarfi, keppast um meðvitund um sjálfan sig og 

hæfileikann til að bera sig eftir hjálpinni þegar þeir koma út. Stór partur af okkar starfi er að 

koma inn hjá þeim, líkurnar á því að þú verðir edrú felast í því hversu duglegur þú ert að 

sækja þér aðstoð ekki hversu mikið þú ætlar að taka þig á og hversu einbeittur þú ert í því að 

vera edrú. Þetta fellur undir ,,við,, prógramm ekki ’’ég’’ prógramm, við verðum að vinna 

þetta með öðrum vegna þess að einangrunin er partur af fallbrautinni  og þetta eru svona hlutir 

sem við erum mikið að ræða við þá og er fókus hjá okkur. Þetta er meðferðarstarf í stórum 

dráttum. Það er mikið að AA fundum hérna inni, stundum strákar að sem hafa afplánað hér og 

þeir hafa mikla virðingu hér, það þykir flott að koma hingað inn og halda AA fundi eftir að 

hafa verið í tómu tjóni hér inni áður og eru edrú og að höndla líf sitt. Eitt af því sem þessir 

strákar eru að ganga í gegnum er vonleysi, krimmi frá því 8. ára aldri, byrjaði að stela þá, ertu 

að segja að ég muni labba héðan út normal, það er ekki ég og hefur aldrei verið ég, þannig að 

sjálfsmynd þeirra er engin og ekki innistæða fyrir nýrri sjálfsmynd, það að sjá stráka sem 

koma hingað inn og eru búnir að breyta þessu en eiga sömu sögu hefur áhrif og stór hluti af 

þessu meðferðarstrafi er hvatning en við förum ekki í neinar björguanrleiðangra en við erum 

að hjálpa þeim að sjá, ok ég er að fókusera á fortíðina en hvað ef éf fókusera á að gera þennan 

dag góðan og safna upp mörgum svona dögum þá ert þú komin með öðruvísi fortíð og 

öðruvísi sjálfsmynd og fyrir suma meikar þetta sens en fyrir aðra er þetta mjög erfitt. 

Fókusinn okkar hérna inni er gríman og við tölum svolítið mikið um hana, höldum fyrirlesta 

og lesnigu en það er oft erfitt fyrir suma að sleppa gímunni hérna inni af því að þeir eru ekki 

alveg öruggir hérna inni, það er ýmislegt í gangi sem er ekki glæsilegt og þeir þurfa að verja 

sig, þannig að óttinn við það að leyfa sér að vera ég sjálfur, sýnir það ekki bara einhvern 

veikann blett á mér. En þeir sem eru komnir með styrk í sér leyfa sér að sleppa þessari grímu 

og vera þeir sjálfir og það er enginn að bögga þá, því þeir myndu þá bara svara hvernig sem 

það er með handalögmáli eða orðum en sumir eru bara það hræddir að þeim dvelja bak við 

grímuna. Það getur verið mjög erfitt meðferðarstarf. 

Það er skylda að fara á nokkra AA fundi hér í hverrri viku og val með nokkra og 

margir nýta flest alla fundina.  

Trúin, Séra Hreinn kemur hingað líka til að spjalla við þá og Jóhannes frá 

hvítasöfnuðinum          
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Margir af þessum strákum nota mikið trúnna. Það má ekki beint segja að þetta sé 12 

spora meðferð en það er stuðst við AA samtökin og boðskap þeirra, mikið vitnað í það en 

þessir strákar geta rúllað hérna í gegnum þessa meðferð án þess að ætla sér að vinna sporin en 

það er samt skylda að fara á AA fundina. Þannig að við myndum kannski segja að þetta væri 

samþætt meðferð, að hluta til eins og minsoda modelið eins og SÁÁ hefur verið með nema 

hvað við notum meira hvatnigarviðtalsnálgunina sem SÁÁ notar líka. Margir útskrifast hérna 

úr meðferðinni og fara svo út og taka meðferð þar, eins og t,d á Hlaðgerðarkoti, vogi, 

Staðafell eða á Götusmiðjunni, á tímabili voru þeir að fara á Krísuvík en nú hafa ekki náðst 

samningar. 

 

D,U: getur þú sagt okkur nánar frá hugrænni atferlisnálgun 

P: CPT það er í raun hugræn atferlismeðferð. (e.confidence behavior therapy) eftir 

Aron Beck 

RPT (e. rational modive behavior therapy) þetta er eftir Albert Ellis sem var annar af 

þessum hugrænu frumkvöðlum. Þeir hafa svolítið rifist. Hugræna meðferð Albert Ellis hefur 

mikið verið notað í vímuefnameðferð í Bandaríkjunum. Hugmyndin um það er ekki það sem 

þú lendir í sem er vandamálið heldur hvað þú hugsar um hvað þú lendir í, það er svona nálgun 

sem við reynum að ýta undir. Skoða hvaða hugsanir þú hefur í sambandi við hitt og þetta, 

hvernig þú býrð til vanlíðan til dæmis, við notum þetta mikið í sambandi við kvíða, skömm 

reiði og félagsfælni. Mikið af þessum strákum eru laumu félagsfænir, það þykir ekki flott að 

vera félagsfælin hér. RPT fallhindrun Gorski, hann er maðurinn þegar það kemur að því að 

vinna við fallhindrun og hann er með sér prógröm fyrir allavega minnihlutahópa þar sem hann 

tekur tillit til hvað þessir minnihluta hópar eru oft að kljást við sem getur verið partur af þeirra 

fallbraut.  

P: Ég vann í fangelsum í Englandi í meðferðarstarfi þar og þar voru þeir annar vegar 

með hugræna nálgun CPT og 12 spora kerfið. Yfirleitt notað þessar tvær aðferðir. Í 12 spora 

nálguninni er stuðst við Gorski, En í hugrænu deildinni er stuðst við Aron Beck og hans 

kenningar, t.d. á Teigi á landspítalanum þá var mikið stuðst við Gorski og sú meðferð var að 

sýna fram á góða hluti en þeir breyttu henni yfir í hugræna meðferð og létu sálfræðingana taka 

við. Á Litla-Hrauni er notast við sambland, við notumst við hugræna nálgun líka. Þessi 

meðferð hér er í mótun og við erum að keyra þessa meðferð þessa vikuna á þann hátt sem við 

komum til með gera í framtíðinni sem er mjög spennandi. Nú erum við bara að keppast við að 

fá fjármagn til að geta haldi áfram.  
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D:U: Eru þið að reyna fá fanga í meðferð?        

P: Já við við gerum það, förum yfir listana hverjir eru inni núna, í hvernig málum eru 

þeir, passa þessi inn. Núna er komið þannig kerfi að þegar þeir koma inn þá talar einhver við 

þá og lætur þá vita hvað er að fara gerast og frá AA starfinu.    

 

D:U Meðferðargangurinn er búin að vera í gangi í ár, hvernig finnst þér þetta hafa 

gengið? 

P: Þetta er að þróast í rétta átt, við skulum líka hafa eitt í huga þessir strákar sem eru í 

meðferð hjá okkur hafa áður farið í flest önnur meðferðarform og þeir hafa dottið í það þar, 

þannig að við erum alveg á jörðinni líka en við vitum það bara þessir strákar rúlla hér í gegn 

um fangelsið án þess að fá einhvers konar stuðning og hjálp til að breyta um hegðun og verða 

henni trú. Þannig að okkar tilgangur er að koma þeim héðan út úr fangelsinu með breytt 

hugarfar og tækni til að takast á við lífið. Gamla módelið var svona meiri refsimódel, þá komu 

menn inn og sátu af sér og fóru út með sömu vandamálin og lentu í sömu vandamálum. Núna 

er nálgunin önnur, það þarf að hjálpa þessum strákum en þetta er ekki neitt sældarlíf að vera í 

fangelsi. Margir hafa þá skoðun að það eigi bara að refsa þeim en það er refsing að mega ekki 

fara út og vera lokuð á þá hurðin kl 22:00 og vera ekki hleypt út fyrr en kl 8:00 um 

morguninn.  

 

D:U: Hvað værir þú til í að sjá gerast í farmtíðinni með meðferðarganginn? 

P: Ég væri til í að það kæmi nýtt fangelsi, eins og er búið að gera drög að, þar er 

meðferðar-gangur og afvötnun. Að meðferðarstarf í fangelsi fái pláss og það sé gert ráð fyrir 

því, það sé ekki eitthvað sem er auka og því troðið með, heldur það sé fastur liður og 

þungamiðja í Þeirri starfsemi sem á sér stað í fangelsi. Margrét Frímannsdóttir er búin að lyfta 

Grettistaki með uppréttar ermar, og þessi gangur er að hennar frumkvæði og flott framtak. Ég 

væri til að meðferðin yrði staðlaðri og það verði þéttur og góður meðferðarandi í gangi 

samhliða öðrum fríðindu, skilorð eða stytting á dómi og einhver ávinningur. Það er nú þegar 

búið að setja það í gang en það er ekki hægt fyrir alla, einhver sem hefur banað einhverjum 

fær ekki, aðstæður hverju sinni skipta máli. 

D,U: Umsóknarferli meðferðargangsins, getur þú sagt okkur frá því? 

P: Fangaverið sjá um að fara yfir umsóknir, í samráði við Möggu. Við erum kannski 

með þennan hérna og þá getur hún sagt jaaaaaaaa mér lýst ekki alveg á hann, hann var í 

ofbeldis-broti í síðustu viku. Eins ef sálfræðideildin er með einhvern og eins ef einhver er að 
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díla hérna úti og er kannski edrú og vildi koma þarna inn af því að þetta eru betri aðstæður, 

lítur betur út þá yrðum við að finna út hvað væri í gangi. Það fer enginn hérna inn nema að við 

segjum já.  

 

D,U: Er þessi hópur tengdur ákveðnum brotaflokki, aldri eða neyslusögu 

P: Nei en það sem allir eiga sameiginlegt er stjórnlaus neysla, dagneysla. Það er bara 

þannig í nokkrum fangelsum erlendis að það er rosalega vel fylgst með smygli en þar sem 

vöntun er á þessu, þar skilar þetta sér.  

 

D,U: getur þú sagt okkur frá starfi meðferðarfulltrúanna?  

P: Já hér vinna þrír meðferðarfulltrúar, þeir hafa fengið ákveðna þjálfun. Núna eru þeir 

í þjálfun hjá mér, ég hef verið að kenna þeim hvatningarviðtalstækni og núna sitja þeir í 

grúbbum og fylgjast með hvernig ég ber mig að og svo ræðum við það. Þeir erum í 

handleiðslu einu sinni í viku og þá er ég að kenna þeim að vinna ferilsvinnu sem er eins og í 

einkaviðtölunum, byggja upp meðferðarsamband, vera með þeim, vinna með sértæk mál sem 

koma upp og ég handleiði þau, þessi handleiðsla er einu sinni í viku.   

 

D,U: Menntun þín Pálll, geur þú sagt okkur frá henni 

P: ég er með master í sálrænni meðferðarráðgjöf (e. intergrative psycho therapy), 

sálmeðferðarfræðingur.  

 

D,U: Hvaða hugmyndafræði telur þú að fangelsi eða fangelsisyfirvöld þyrftu að 

tileinnka sér til að halda úti meðferðarstarfi? 

P: Vímuefnamisnotkun er vandamál og það er þannig vandamál að alþjóða heilbrigðis-

stofnunin lítur á þetta sem sjúkdóm. Eðli þessa vandamáls er þannig að það lagast ekki að 

refsa mönnum og það þarf að nálgast þetta að þannig að þessir menn þurfa hjálp. þetta er 

hugarfar sem byrjað er að ryðja sér til rúms hér á landi. Með þetta hugarfar tel ég að við séum 

komin hálfa leið að markmiðinu en ég held að við þurfum að fara varlega í það að meta svona 

meðferð út frá árangurstengdu niðurstöðum, hver er edrú og hver ekki, því þetta er erfiðasti 

hópurinn í því að ná að vera edrú og þeir eiga jafnvel lengstu neyslusöguna innan gæsalappa 

af þeim sem eru að leyta sér meðferðar og þeir eru yfirleitt með fleiri og stærri vandamál 

samhliða neyslu heldur en flestir aðrir þannig að við verum að vera raunsæ með þetta.  

D,U: hvað dvelja fangar lengi á edrúganginum? 
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P: Það er ekki nein ákveðin tímasetning, heldur er í þetta í raun og veru afvötnun og 

hvort það losni pláss. 

D,U: Þakka þér kærlega fyrir viðtalið. 
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Viðauki 2 b 

Í heimsókn okkar á Litla-Hraun þann 10. nóvember 2008 tókum við viðtal við 

Margréti Frímannsdóttur forstöðumann fangelsisins. 

 

U og D: Sæl, við heitum Una og Diljá og erum nemendur í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Við erum að vinna að BA- ritgerð sem fjallar um meðferðarganginn.  Getur þú sagt 

okkur frá aðdraganda meðferðargangsins og hvert hlutverk þitt er?  

M: Aðdragandinn er ofsalega langur, í mörg ár þegar ég var á þingi þá var alltaf rætt 

um það einu sinni á ári að setja á meðferðargang á Litla-hrauni og dómsmálaráðherra sem þá 

var Sólveig Pétursdóttir sem byrjaði á að ræða þörfina og að það þyrfti fjármagn í þetta og það 

fékkst eitthvert vilyrði frá henni að hún myndi styrkja það ef það færi af stað og það var 

úthlutað hvað það kostaði og skoðaðar voru aðstæður og rætt um að fá meðferðarfulltrúa í 

starf og svona svo rann það út í sandinn. Afstaða félag fanga hefur lagt áherslu á þetta í mörg 

ár og aðstandendur eða félag aðstandenda aðgát þau hafa líka langa áherslu á meðferðargang 

og þetta er svona umræða sem er búin að vera í gangi í mörg ár, svo í fyrra þá er tekin 

ákvörðun um að prófa þetta og opna einn meðferðargang hérna og þau byrjuðu í nóvember að 

starfa og þá var þetta mjög ófullkomið, það var bara í raun sett inn þá 11 einstaklinga sem 

vildu hætta og þeir fengu svolítið aðhald. Það var fylgst með þeim, ekki beinar reglur en þeir 

þurftu að taka oftar þvagprufur og svoleiðis en hið eiginlega meðferðarstarf hefur þróast síðan 

og breyst mjög mikið eftir að  Páll kom til starfa þá varð þetta svona alvöru og síðan ákvað ég 

að setja á stað tvo ganga þannig að annars ertu með meðferðargang þar sem er bara mjög stíf 

meðferð og hins vegar erum við með edrúgang sem er bara beint á móti og þar fara strákar 

sem sækja um að komast á meðferðargang og þeir verða að sýna vilja í verki áður, þeir verða 

að halda sér edrú og þessir þrír fangaverðir sem upprunalega áttu bara að vera tveir starfa sem 

meðferðarfulltrúar og hafa eftirlit með báðum göngunum. 

Þeir sem eru á edrúganginum lúta ekki eins stöngum reglum, eða það er ekki eins 

mikið lagt upp úr meðferðarstarfi þar inni og í dag er verið að reyna halda þessu gangandi. 

Ef þetta dettur uppfyrir þar sem ekki er gert ráð fyrir peningum í fjárlögum og í 

frumvarpinu er ekki ætluð hver einasta króna og ég er algörlega sannfærð um það miðað við 

þann árangur sem þetta hefur sýnt að ef að þetta starf sem við erum núna búin að koma á sem 

aldrei hefur verið svona fullkomið og við erum farin að reka hérna meðferð sem að heimili 

sem taka við föngum eftir afplánun, áfangaheimili og svona sem setja reglur um að þeir hafi 

farið í meðferð viðurkenna okkar meðferð, við séum viðurkennd eins og hlaðgerðakot og 
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önnur meðferðarheimili og ef að þetta fellur eða dettur niður þá mun þetta ekki koma aftur í 

mörg ár það þýðir ekki fyrir okkur að reyna telja fólki trú um þetta einu sinni enn að við 

ætlum að gera góða hluti þannig að minn tími fer bara í að ná í fjármagn það er bara þannig. 

 

D: það er kannski svolítið erfitt núna 

M: já það er mjög flókið núna 

 

M: svo fer ég inn og fylgist með meðferðinni og sýni þeim stuðning þar sem ég reyni á 

minn hátt að verlauna þá ef þeir standa sig vel, t.d. þeir sem eiga börn þarna inni og hafa 

staðið sig í langann tíma eru farnir að skipta sér að börnunum sínum sem þeir hafa kannski 

ekki gert í nokkra mánuði eða ár. 

Þeir fá að fara upp í sumarbústað á Selfossi í fylgd fangavarða og eiga þar þrjá til fjóra 

tíma með börnunum sínum  

Ég hef líka fylgst með efnahag þeirra þannig að t.d. einn sem er reyndar kominn út af 

meðferðargangi og hefur staðið sig mjög vel, hann á stelpu sem var að byrja í skóla og þau 

eiga enga peninga til að kaupa skóladót þannig að ég leitaði til mæðrastigsnefndar og gaf upp 

hvað hún væri stór og hvað stærð hún notaði og við útveguðum henni sem sagt alklæðnað 

útiföt og hlífðarföt og allt nýtt fyrir skólann og síðan hef ég fengið kassa af nýjum leikföngum 

og ég gef þeim leikföng til þess að gefa börnunum sínum, og bónuskort eða gjafakort í bónus. 

Þetta er í raun umbun þeirra sem að standa sig og vilja taka sig á og vilja fara hjálpa sinni 

fjölskyldu, börnum sínum, kærustum og eiginkonum og þá fá þeir gjafakortin upp á 5000 kr 

hver og svo hef ég fengið 20 þús kr gjafakort sem gildir í búðum eins og sautján retro og 

einhverjum tískuverslunum fyrir eldri börn sem þeir eiga.  

Það er bara í raun og veru mitt að halda utanum þetta og reyna að skera þetta ekki 

niður þegar við eigum að fara spara afþví að mér finnst þetta mjög mikilvægt. 

 

U,D: meðferðargangur hefur verið starfandi í hinum norðurlöndunumí einhvern tíma 

og í deiglunni hér, þú varst formaður nefndar sem lagði fram tillögur að breytingum á Litla-

Hrauni og var þessi meðferðargangur inn í því. Varst það þú sem að tókst á skarið með þetta 

núna eða? 

M: nei þetta var sko komið á stað eða var að byrja en það var í raun og veru ég sem að 

tók á skarið að því leyt að þetta varði alvöru meðferð ekki bara eitthvað sem að var eða ég 

upplifði það þannig að þetta væri meira að nafninu til, við værum ofboðslega sátt af því að við 

gætum sagt að við erum með meðferðargang. Þó það væri aðhald og það væri verið að vinna 
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með strákana þá vantaði mikið upp á að þetta væri meðferð sem að ég myndi sjálf ef ég væri 

utanaðkomani aðili samþykkja. Þess vegna ákvað ég að fá Pál inn til að setja ramma utanum 

þetta og síðan að setja upp edrúgang líka það sem væri aðdragandi og þá höfum við líka 

möguleika á því að setja þá sem falla beint út af deildinni, þar sem það er ekki verið að gefa 

þeim marga sénsa. Þá fara þeir beint út af deildinni og byrja aftur í raun á núll punkti það að 

vinna sig upp í að komast inn á meðferðarganginn og síðan reyni ég að tala við þá... þegar þeir 

koma inn í fangelsið mæta strákar frá Afstöðu til þess að gera nýjum föngum grein fyrir 

möguleikum sem eru í boði. Við erum með AA starf sem þeir geta tekið þátt í og þó að þeir 

lenda fyrst í því greyin þegar þeir koma út í hús 3 sem er svona ekki mjög gott ástand og þeir 

sem ekki vilja gera neitt í sínum málum þá gæti nýr fangi ætlað ,, drottin minn dýri ok þá er 

ég bara í neyslu víst ég er lentur hér,, en þá koma þeir Annþór eða tveir frá Andstöðu og þeir 

kynna fyrir þeim hvaða möguleikar eru í boði og svo fara meðferðarfulltrúarnir og tala við 

nýja fanga og gera þeim grein fyrir því að þeir geta ef þeir vilja fengið hjálp til þess að hætta.  

Ef við fáum ekki pening í þetta núna og við verðum að loka til þess að spara einhverjar 

30 milljónir... þetta eru 22 mannslíf eða 22 strákar sem eru í hvert skipti og ég lít þannig á að 

hver sá sem stendur sig fer betri út í samfélagið og heldur sér edrú er kannski búinn að vera 

hér edrú í marga mánuði, það hlýtur að vera gífurlegur ávinningur fyrir samfélagið í heild 

sinni.  

 

D og U: hvaða hugmyndafræði telur þú að fangelsi og fangelsyfirvöld þurfi að 

tileinnka sér til þess að halda úti svona meðferðarstarfi (ákveðin sýn) 

M: það er í raun í takt við það sem Fangelsismálastofnun hefur gefið sig út fyrir að 

þetta eigi að vera betrun. Ef að við hættum þessu þá er í raun og veru finnst mér tómt mál að 

tala um... ég legg mikla áherslu á iðjuþjálfun og að menn sem koma hérna inn mjög veikir og 

eru gjörsamlega ófærir um að sjá um sig sjálfir, þeir varla... það þarf að segja þeim, skiptu um 

föt, klefarnir þeirra eru í rúst af því að þeir hafa enga tilfinningu fyrir því að það að raða í 

kringum sig og hafa snyrtilegt sé hluti af andlegri líðan því þeim er bara sama þetta skiptir 

engu máli, þeir hafa ekki eldað þeir hafa ekki keypt í matinn það lengsta sem þeir hafa komist 

í því er að fá sér hamborgara eða pizzu. Margir hafa borðað upp úr ruslatunnu lengi áður enn 

þeir koma og þeir eru búnir að missa tökin á tilverunni og þar með sagt sjálfsvirðinguna og ég 

legg áherslu á það að taka þá strax í byrjun og fá þá til að skilja að það að hafa þrifalegt í 

kringum sig fara á fætur, sækja um vinnu, fara í skóla að þetta sé mikilvægt í allri 

endurhæfinu og að þeir noti þann tíma hérna í betrun og byggja upp sambönd við sína 

fjölskyldu sem margir eru búnir að klúðra og síðan er það meðferðin. Ef að við hættum að 
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reka meðferðarstarf þá getum við gleymt allri endurhæfingu þá er framtíðarsýn okkar orðin 

tóm og ekkert annað. Það að setja það á blað að við viljum sjá fangelsin sem beturnarvist og 

reyna fá menn til að horfast í augu við afbrotin um leið og þeir bæta líf sitt og taka til og læra 

hérna, þeir læra að elda, og það eru 55 fangar sem elda í dag og það er líka ofsaleg breyting.  

Þegar ég kem hérna þá eru 11 manns að elda og þeir söfnuðust saman á eina deild þeir 

sem voru í nokkuð góðu lagi þegar þeir komu inn og höfðu eldað og kunnu þetta og þeir voru 

bara einhverskonar lávarðar deild og fengu leifi til þess að elda en núna elda 55 fangar og þeir 

læra það og hvernig á að umgangast matvæli, hvernig á að geyma þau, öll undirstöðuatriði, 

þeir læra þrif og þeir fara héðan hæfari til þess að sjá um sig sjálfir.  

En þetta dettur niður ef við gefumst upp fyrir því að vera með meðferð, meðferðarstarf 

er rekin í öllum fangelsum eins og t.d. Bretlandi þetta er bara hluti af kerfinu. Þetta er ekki 

litið alvarlegri augum en það þó að allir séu að hrósa þessu að þessar 15 milljónir sem við 

fengum fyrir þetta ár þær hafa nú ekki skilað sér enn þá og það er ætlast til þess að við.. þetta 

er jú safn af sérsjóðum að helmingurinn komi frá dómsmálaráðuneytinu og helminguinn frá 

heilbrigðismálaráðuneytinu.  

Núna segja þeir við okkur þó að þetta sé ekki í fjárlögum, þá er okkur sagt að við 

getum sótt um þetta í sérstaka sjóði, sjóði sem að hvert land hefur, en ég vil það ekki ég við 

sjá þetta merkt á fjárlögum sem sér lið um meðferðarstarf, þetta sé bara viðurkennt og að við 

fáum viðurkenningu á því að þetta eigi að lifa. 

 

U,D: maður hefði haldið það þar sem þetta fékk svona góðar viðtökur 

M:  við erum líka að fá inn miklu veikari einstaklinga en var áður, harðari neytendur 

og flóran er að verða þannig að láng stæðsti hluti fanga sem hingað koma eru í neyslu eða 

drykkja er hverfandi hlutfall í samanburði við neyslu efna og alvarleg afbrot eru flest framin 

undir áhrifum efna og menn eru hér inni fyrir eins og morð sem þeir frömdu í neyslu og muna 

ekkert eftir því og fengið dóm og þeir bara vita ekkert en verða að lifa með því en þeir vita 

ekki hvað gerðist og þessir strákar sem eru að taka sig á og erum um leið að ganga í gegnum... 

fara á AA fundi taka 12 sporin eru að styrkja tengsl sín við fjölskylduna horfa öðruvísi á... 

þetta tekur tíma en þetta skilar sér margfalt til samfélagsins. 

 

U,D:Þessi samningu var sem sagt bara gerður í eitt ár? 

M: þetta var enginn samningur, heldur var þetta heimild þar sem við fengum að fara af 

stað með einn gang og tvo starfsmenn í hlutastarfi. En núna eru þetta tveir gangar og trír 

starfsmenn og ég hafði ekki heimild fyrir því. Síðan var tekin ákvörðun um framhaldið þegar 
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þessar 15 milljónir fengust að ráða Pál inn og hann hefur bara gjörbreytt þessu og aukið vægi 

meðferðarinnar og ég er að gera mér vonir um það að ef við fengjum fjármagn áfram sem ég 

held að sé svolítið nausynlegt að það eru þeir starfsmenn hjá okkur sem starfa með þessa 

einstaklinga, það er einn sem hefur svona reynslu, hefur sjálfur verið mikið í AA starfi hinir 

ekki en þeir þurfa handleiðslu áfram finnst mér, ég held til þess að staðna ekki þá þurfum við 

að vera með einhvern utanaðkomandi aðila sem kemur og fylgist með og leiðbeinir þannig að 

ég vildi gjarnan sjá Pál áfram í því starfi. 

 

D,U: þið fundið einu sinni í viku þú og fagfólk sem að þessum föngum koma? 

M: við reynum það; sálfr koma og félagsráðgjafarnir frá fangelsismálastofnun en það 

er svolítið misbrestur á því, þetta mætti vera öruggara að það væri hægt að treysta á það. En 

ég líka kalla þau alltaf til mín ef eitthvað er.  

En ég ætla að breyta núna vaktafyrirkomulagi þar sem þessir þrír einstaklingar sem sjá 

um meðferðarganginn fara heim kl 5 og núna er ég að breyta því þannig að tvo mæta frá 8-5 

og einn frá 3 til 11 af því að klefarnir eru opnaðir kl 8 á morgnana og þeim lokað kl 10 þá yrði 

alltaf einn á staðnum, því mér finnst strákarnir svolítið um leið og... ég kom til dæmis í gær og 

þau eru ekki að vinna um helgar og þegar ég kíkti aðeins á þá... þá var sko ekki alveg verið að 

fara eftir okkar reglum þannig að þeir hafa gott af því að hafa smá aðhald. 

 

U,D: eru þið þá svolítið í stoppstöðu að þróa meðferðina út af óvissu með fjármagn 

M:  nei við erum að því, við ætlum að halda því áfram, meðal annars eins og að breyta 

þessu vaktafyrirkomulagi þá fæ ég meira aðhald og þeir vita það að það er alltaf einhver á 

staðnum sem kemur inn og síðan er Páll alltaf að þróa þetta áfram, það er verið að kenna 

fangavörðum þessa viðtalstækni sem notuð eru í einkaviðtölum og vinna með hvern 

einstakling og við munum halda áfram að þróa þetta, ég ætla ekki að gefast upp fyrir þessu. 

Starfið er alltaf að aukast áhrifin sem þetta hefur út í fangelsið,það má ekki vanmeta þau 

vegna þess að þegar þú sérð 11 stráka sem hafa verið í mikilli neyslu með allt niður um sig og 

varla hefur verið hægt að tala við síðan fara þeir inn á edrú ganginn og svo á 

meðferðarganginn og þú sérð þá allt í einu blómstra, þeir eru farnir að hlægja og taka þátt í 

vinnunni á fullu og þeir eru alltaf snyrtilegir og allt snyrtilegt í kringum þá sem hefur þau 

áhrif að það smitar út frá sér þannig að biðlistinn þeir sem vilja taka sig á og reyna að hætta 

hann er alltaf til staðar. Við erum með 77 fasta afplánunarfanga yfirleitt alltaf yfir 90 núna 

þeir sem eru í afplánun þeir sjá að hinum er að takast þetta og þá smitar þetta út frá sér. Ég var 

t.d. að tala við strák hérna í gær sem er mjög langt leiddur og búinn að vera hérna inni í marga 
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mánuði og hann notar öll brögð til að koma eiturlyfjum hingað inn. Okkar markmið er að 

draga úr eftirspurn eftir eiturlyfjum, þeim er smyglað hér inn með því að henda þeim yfir 

girðinguna en við erum með mjög ófullkomin tæki til leitar við erum með hund og við eigum 

að skoða fólk sem kemur ef að hundurinn gefur merki þá tekur lögreglan viðkomandi og fer 

með hann í myndatöku upp á Selfoss til að athuga hvort þetta sé innvortis. 

Smygl leiðirnar eru þær að fólk kemur hérna með dót, sjónvörp, leikjatölvur, 

skáktölvur og efnin eru sett inn í þau, við skoðum það en þeir finna oft ofsalega flotta 

felustaði þannig að það kemst kannski eitthvað famhjá okkur en lítið í áföngum. Hundurinn 

okkar er alveg frábær Áninga en við förum með hana um lóðina og hún leitar á gestum, ekki 

alltaf en þeir vita að það er hætta á því en hins vegar er smygl leið gesta endaþarmur og 

kynfæri þannig að við finnum það ekki en það er algegngasta smyglleiðin og læknadóp það 

kemur bara í kynfærum og endaþörmum svo einstaka sinnum eru notuð börn til að smygla 

inn. Á meðan að eftirspurnin er mikil þá er innfluttningurinn mikill og það er ekki til fangelsi 

í veröldinni sem er algjörlega án eiturlyfja. En þegar menn vilja hætta þá dregur úr 

eftirspurninni, einn strákur sem ég var að tala við í gær hann bara bað mig um að loka sig inni 

til þess að afeitra hann hjálpa honum þannig og síðan ef hann ætti einhvern möguleika á að 

komast inn á meðferðarganginn, þessi einstaklingur er búin að vera hérna í marga mánuði og 

man ekki neitt, þeir dagar sem ekkert framboð er á dópi eru þeir sæmilega edrú. 

 

D,U: þetta er í raun stórt heilbrigðisvandamál 

M: þetta er það, mjög stórt og þess vegna ættu heilbrigðisyfirvöld að greiða hluta af 

þessu ekki frekar en dómskerfið, þetta ætti að koma þaðan og við áttum að fá 7 og hálfa 

milljón úr heilbrigðiskerfinu en hún hefur ekki skilað sér enn, hun vonandi kemur. 

Við fáum þjónustu frá heilbrigðisstofnun Suðurlands sem er greitt beint til þeirra, 

erum með geðlækni geðhjúkrunarfræðing, hjúkrunarfræðing og heimilislækni sem að koma 

hérna. Hjúkrunarfræðingarnir mjög mikið en það er misbrestur á því hvað læknarnir mæta 

mikið. Geðlæknar tóku fyrst þátt í meðferðinni en einhvern veginn er það þannig að við 

leitum meira til sálfræðinga og félagsráðgjafa, ég ræði þessi mál yfirleitt við þær en lítið við 

hin, því mér finnst þær hafa svo góðan skilning á þessu. 

 

D,U: þessi ávinningur sem þeir fá ef þeir standa sig hann er ekki fullmótaður? 

M: nei við þyrftum að hafa fleiri möguleika, ávinningurinn hjá þeim er að við treystum 

þeim betur til þess að fá heimsóknir utan fangelsis og til þess að fara í fylgdarleyfi, þegar 

fangi fær að heimsækja veikann ættingja eða vera við jarðaför, fermingar eða skýrn. 
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Fangelsismálastofnun hefur sett það sem markmið að hver sá sem sé að læra eða sé í 

vinnu og að sinna meðferðarstarfinu að það verði tekið tillit til þess þegar þeir sækja um 

reynslulausn ef þeir hafa staðið sig vel, þetta er samt sem áður eitthvað sem þarf að móta 

betur, það þarf að gera það í lögum um refsivist, breyta þeim þannig að það sé klárlega 

heimild að þegar við getum gefið vottorð þess eðlis að viðkomandi hafi verið hérna í meðferð 

og staðið sig vel að þá skiptir það miklu máli þegar hann snýr aftur út í samfélagið. Við erum 

að gefa þeim vottorð, það er strákur hér sem er búin að ljúka svokölluðu 

pungaprófi/stýrimannaprófi á trillu og hann fékk ekki prófskirteini sitt afhent fyrr en að við 

vottuðum það að hann hefði verið hér í meðferð, að hann væri búinn að vera edrú í rúmt ár 

annars fékk hann ekki skirteini. 

Við getum tekið upp fleiri svona ávinninga eins og þeir meiga ekki vera á netinu 

hérna, þeir hafa tölvuna en þeir meiga ekki vera á netinu en þeir eru allir á netinu, það sendir 

hérna á eyrabakka og þeir ná netinu allir en mér finndist eðlilegra að ég hefði heimild til að 

búa til gang þar sem þeir sem eru í neyslu og vilja ekkert gera þá vil ég geta tekið harðar á 

þeim sem eru í neyslu, ég vil hafa gang þar sem ég get sett þá því þeir sem eru í neyslu eru 

mjög ýtnir hérna úti á svæðinu koma efninu á hina og þeir eru jafnvel að bjóða þeim gefins 

efni þeim sem eru í meðferð, til að koma þeim í neyslu. Ég væri til í að sjá að við gætum 

aðskilið þá sem eru í neyslu og þeir væru þá á gangi sem ekki væri með tölvur, lágmarks 

búnaður og þeir væru í útivist alveg sér, minni útivist þar sem þeir væru ekki að umgangast 

hina, færri ferðir í íþróttahús o.s.frv og þeir þyrftu að vinna sig upp eða sýna fram á að þeir 

væru að reyna komast út úr þessu og þá fæ ég heimild til að umbuna hina meira, leyfi til að 

vera á netinu ef það eru ekki kynferðisafbrotamenn, það er hægt að blokkera það , klám og 

barnaklám, þá fá þeir rýmri útivist. Ég var með 4 í vinnu utan fangelsis í sumar þá fóru þeir í 

vinnu á morgnanna í Árborg hjá sveitafélaginu að gera við girðingar og þeim fannst það 

frábært en það fengu bara þeir sem voru edrú. Við getum gert eitthvað svona.            

M: það hlýtur að vera töluverts mikills virði að heyra sjónarmið og hvaða áhrif þeir 

álíta að það hafi á sitt líf. Þeir útskifast þeir fá skjal þess efnis, þeir fá það frá 

meðferðarfulltrúunum og svo skrifa ég með þeim líka bréf um hegðun þeirra í fangelsinu og 

þeir nota þetta, þeir geta notað þetta í atvinnuumsóknum, þegar þeir fara fyrir dóm, þeir geta 

notað þetta þegar þeir sækja um reynslulausn. 
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Viðauki 2 c 

 

Í heimsókn okkar á Litla-Hraun þann 10. nóvember 2008 hittum við þrjá fanga sem 

dvelja á meðferðarganginum, þá Barða, Jón og Rafn og einnig meðferðarfulltrúa gangsins. Þar 

sem aðstæður voru ekki skipulagðar sem formlegt viðtal, hljóðrituðum við ekki samtalið, 

heldur skrifuðum við niður þær upplýsingar sem okkur fannst gagnlegar til notkunar í 

ritgerðinni.   

 




