
Til dig, der er låst inde på cellen 22 
timer i døgnet eller mere som 

Her fortæller vi dig om de almindelige reaktioner på 
isolation, og hvad du kan gøre for at få det bedre. 

Skandinavisk isolasjonsnettverk

ISOLERET 



Stress 
Stress Det er hårdt at være isoleret. De 
fleste reagerer negativt på at komme i 
fængsel. Du har kun lidt kontakt med 
andre mennesker. Du har færre 
muligheder for at påvirke det, der sker 
med dig og dine omgivelser. Du kan 
være bekymret for din familie og 
savne dem. 

Når man er isoleret, er det almindeligt 
at blive stresset. Isolation kan påvirke 
både kroppen og følelserne. I denne 
pjece kan du læse om, hvordan du kan 
slappe af og sove 

I denne pjece kan du læse om, 
hvordan du kan slappe af og sove 
bedre, mens du er i isolation. Vi giver 
dig gode råd til, hvordan du nemmere 
kan komme igennem dagene i 
isolation. 

 Vi giver også gode råd til, hvordan du 
kan gøre tiden efter isolationen lettere, 
når du igen har mere kontakt med 
andre mennesker. Mange mennesker 
oplever, at de stærkeste reaktioner 
kommer efter isolationen. 

Der findes mange almindelige 
stressreaktioner på isolation. 
Nogle bliver slet ikke ramt af 
stressreaktioner, andre får få og 
nogle får mange reaktioner. 

Er det svært at læse eller forstå, det vi 
skriver? 

Tag kontakt til en ansat, som vil 
gennemgå indholdet med dig. Det kan 
være en fængselsbetjent, som du har 

tillid til, en præst, en socialrådgiver eller 
sundhedspersonale.



Det kan være en stressreaktion, hvis du: 

• får koncentrationsproblemer 
• får hukommelsesproblemer 
• bliver træt 
• får svært ved at sove 
• får ondt i maven 
• er i dårligt humør 
• hurtigt bliver vred og irriteret 
• får ondt i hovedet 
• får stive og ømme muskler 
• spiser for lidt eller mister appetitten 

• Slap af 
• Hold fast i dine rutiner og være 

aktiv 
• Skab variation i løbet af dagen 
• Sig ja, til de tilbud du får 
• Træn i cellen 
• Benyt gårdture til at få frisk luft 
• Arbejd på at få en bedre søvn 
• Ikke bekymre dig unødigt 
• Tal med nogen 
• Skriv et brev, hvis du kan 
• Skriv huskelister 

I denne pjece foreslår vi ting, du kan gøre for få det 
bedre: 

• er bekymret 
• er trist 
• græder oftere 
• føler at du ”mister dig selv”, 
• bliver bange for at ”blive skør/tosset” 
• får angst eller går i panik 
• får problemer med at være i 

nærheden af andre mennesker 
• bemærker at psykiske lidelser, du 

tidligere har haft, kommer igen 

• Hold kontakt med familie og venner, 
hvis du kan 

• Tag psykiske reaktioner alvorligt 
• Tal med sundhedspersonale, 

psykolog, præst eller andre 
• Søg hjælp, hvis du får tanker om 

selvbeskadigelse eller selvmord



Stress er noget, du kan tage 
højde for 
Normalt kan du undgå situationer, der 
stresser dig. Men i et fængsel kan du ikke 
forlade situationen. Derfor er det vigtigt, 
at du tænker på, hvordan du kan passe på 
dig selv. Vi har 11 gode råd til dig. 

En sygeplejerske, læge eller psykolog kan 
hjælpe dig, hvis du får sundhedsmæssige 
problemer. Der er også meget, du selv 
kan gøre. Det er dig, der er eksperten i, 
hvordan du selv har det. 

1. Slap af 
Når du er isoleret, kan det være svært at 
slappe af. Måske er du bekymret og 
rastløs. Du har mistet muligheden for at 
gøre det, du ellers ville gøre for at finde 
ro. 

TIP: Prøv at slappe af, selvom det kan 
være svært. Det er vigtigt for din krop og 
dine følelser at finde ro. Find nye måder 
at slappe af på. Du kan for eksempel lave 
åndedrætsøvelser eller lytte til stille 
musik. 

At slappe af kommer ikke altid af sig selv. 
Mange skal bruge meget tid på at øve sig, 
særligt i nye omgivelser eller nye 
situationer. Hvis du ikke er i stand til at 
slappe af, så kontakt en fængselsbetjent, 
sundhedspersonalet eller en præst, som 
kan rådgive dig. Lav en liste over det, der 
normalt får dig til at slappe af, og arbejd 
med det, der er mulighed for at gøre. 

AFSPÆNDINGSØVELSER: Sid eller stå 
behageligt og læg en hånd på maven. 
Træk vejret ind imens du tæller til 7. Pust 
ud imens du tæller til 11. 

Pointen med øvelsen er, at du bruger 
mere tid på udånding end på indånding. 
Lav øvelsen i et par minutter, indtil du 
føler dig roligere. 

Du kan også se på billedet af træet. Lad 
nu dine øjne følge hver side af billedet, 
imens du tæller til fem. Udånd langs den 
første kant. Hold vejret langs den næste 
kant. Træk vejret roligt ind langs den 
tredje. Hold vejret langs den fjerde. Du er 
nu tilbage, hvor du startede. Gentag 
øvelsen, indtil du får en afslappet følelse i 
kroppen. 

2. Hold fast i dine rutiner 
og vær aktiv 
Prøv at fastholde de gode rutiner i dit liv. 
Stå op samme tid hver dag, gå i bad, børst 
tænder, spis sund mad på faste 
tidspunkter og hold din celle ren. Fyld 
dagen ud med så mange gøremål og 
projekter som muligt. Deltag i aktiviteter, 
som du normalt ikke bruger tid på. Brug 
tid på små opgaver i hverdagen. At være 
aktiv er positivt for din krop og dit sind, 
når du er i fængsel. 

Tal med bibliotekaren om, hvad du kan 
lide at læse og bed om råd til læsestof. 
Hvis du har svært ved at koncentrere dig, 
kan det være svært at læse og huske, 
hvad du har læst. Lad ikke dette forhindre 
dig i at læse. Hvis du kan læse et par sider 
ad gangen, skal du gøre det og så stoppe, 
når du ikke kan koncentrere dig længere. 
Sæt ikke højere mål, end du ved, at du 
kan overkomme. Hvis du ikke kan 
overkomme lige så meget, som ellers, er 
lidt også godt.



Sæt tid af til at gøre ting, som du godt kan 
lide, for eksempel at læse bøger, skrive 
breve eller dagbog. Find gerne faste 
tidspunkter til forskellige aktiviteter hver 
dag. Prøv at bevæge dig så meget som 
muligt for at stimulere hjernen, 
musklerne og blodcirkulationen.

3. Skab variation i løbet af 
dagen 
Det kan være svært at skabe variation i 
løbet af dagen, når du sidder isoleret i et 
fængsel. Vær kreativ og find på nye ting. 
Skift siddepladser. For eksempel kan du 
veksle mellem at sidde på sengen eller 
på en stol på regelmæssige tidspunkter. 



4. Sig ja til de tilbud, du får 
Tag imod de tilbud, du får. Måske 
synes du, at tilbuddene virker kedelige. 
Måske er du slet ikke interesseret i de 
aktiviteter, der tilbydes. Men i et 
fængsel er det vigtigt for helbredet, at 
du er aktiv. 

Brug muligheder for at træne, få luft 
og deltag i forskellige aktiviteter, hvis 
det er muligt. Du kan for eksempel 
låne en bog, bede om adgang til en 
spillekonsol, DVD’er, en guitar eller 
spillekort. Spørg personalet om, hvilke 
muligheder der er på din afdeling. 

5. Træn i cellen og få frisk 
luft 
Træn i cellen hver dag. Du kan for 
eksempel lave mavebøjninger, 
armbøjninger, rygøvelser, ånde-
drætsøvelser, ”planken”, yoga eller 
meditation. Prøv at holde kroppen i 
gang. Tag imod tilbud om frisk luft hver 
dag. Det er godt at holde kroppen i 
gang. Samtidig er det vigtigt for 
sundhed og humør at få frisk luft og 
dagslys hver dag, også når vejret er 
dårligt. At være udendørs modvirker 
depression.



6. Arbejd på at få bedre 
søvn 

Lig kun i sengen, når du skal sove. Hvis 
du ligger i sengen det meste af dagen, 
får kroppen ikke signal om, at ”nu skal 
jeg sove”, når du lægger dig i sengen 
om aftenen. Undgå derfor at ligge 
unødvendigt meget i sengen, for 
eksempel når du ser TV. Sæt dig i 
stedet på en stol. Undgå at se 
programmer i TV’et, der gør dig 
anspændt eller ophidset, lige inden du 
skal sove. Det skaber spændinger i 
kroppen, og gør det sværere at falde i 
søvn. 

Lav en fast rutine, som du gentager, 
hver gang du går i seng. Dette kan for 
eksempel være at børste tænder, 
slukke for TV’et, læse et blad og slukke 
lyset. Vælg en rutine som passer dig 
bedst. Formålet med rutinen er at 
sætte tempoet ned. 

Prøv at lade være med at drikke kaffe, 
te eller cola efter klokken 18:00. Både 
kaffe, te og cola indeholder koffein, 
som kan holder dig vågen. Det er 
stressende at sidde i fængsel. Selvom 
du ikke har haft problemer med at 
falde i søvn før, kan stress ved at sidde i 
fængsel gøre, at selv små mængder 
koffein gør det svært/vanskeligt at 
sove. 

7. Du skal ikke bekymre dig 
unødigt 
Hvis du har meget at tænke på, kan du 
prøve at skrive dine bekymringer ned 
på et stykke papir for at se, om du kan 
gøre noget ved dem. 

Gør noget ved det, du bekymrer dig 
om, hvis du kan. Hvis du ikke kan gøre 
noget med den konkrete bekymring, 
så prøv at lægge den fra dig. Hvis du 
bekymrer dig om noget, du ikke kan 
løse, så øges stressen i din krop. 

Mange synes, at det hjælper at tale 
med nogen om de bekymringer, der 
ikke kan løses. Måske er der nogen, 
der kan hjælpe dig med at dæmpe 
dine bekymringer. 

8. Tal med nogen 
De fleste mennesker har brug for 
nogen at tale med. I et fængsel er der 
begrænset mulighed for social 
kontakt, særligt hvis du er isoleret. 
Brug de muligheder, du får. 

Hvis du har tillid til en fra personalet, 
kan du tale med ham eller hende. Det 
kan for eksempel være en 
fængselsbetjent, en socialrådgiver, en 
præst eller en psykolog. Brug de 
muligheder du får til at tale og spørge 
om råd. 

Du kan også tale med din advokat på 
telefon eller anmode om, at din 
advokat besøger dig. 



9. Skriv et brev, hvis du kan 
Mange oplever, at de får meget ud af 
at skrive. Skriv et brev til nogen uden 
for fængslet eller til dig selv. Mange 
oplever, at deres bekymringer 
forsvinder, når de skriver om dem. Du 
kan bede om hjælp, hvis du har 
problemer med at skrive. 

10. Skriv huskelister 
Stress kan få dig til at huske dårligere. 
Hvis du bemærker, at du glemmer 
mere end normalt, kan det være en 
fordel at lave huskelister til dig selv. 
Skriv noter før du skal mødes med din 
advokat, så du får stillet alle de 
spørgsmål, som du har. Skriv de aftaler 
ned, som du laver med din advokat 
eller med andre. 

11. Hold kontakten 
medfamilie og venner 
Mange savner deres familie og venner, 
når de sidder i fængsel. Livet uden for 
fængslet fortsætter uden dig. Det kan 
gøre ondt at tænke på, at din familie 
og dine venner lever som før, uden at 
du er der. Du er måske bekymret for 
dem. 

Det er vigtigt at holde kontakten 
med familie og venner, når du 
sidder i fængsel. Prøv at holde 
kontakten med dem ved at ringe og 
skrive breve, hvis du kan. Og tag imod 
besøg, når du får lov til det.





Tag psykiske reaktioner alvorligt 
Vi har nu givet dig 11 råd til, hvordan du 
kan få det bedre under isolation. Selvom 
du gør dit bedste for at tackle isolationen, 
kan det stadig være vanskeligt. Derfor vil 
vi fortælle lidt om, hvad du kan gøre, hvis 
isolationen bliver ekstra svær. Vi giver 
også råd om, hvor man kan søge hjælp, 
og hvilken slags reaktioner, der kan 
komme, efter isolationen er ophørt. 

Fortæl om psykiske lidelser 
Psykiske lidelser kan blusse op under 
fængselsopholdet. Hvis du har en 
psykiatrisk diagnose eller får symptomer, 
der bekymrer dig, er det vigtigt, at du 
fortæller det til lægen eller andet 
sundhedspersonale hurtigst muligt. 

Mange, der er i fængsel, oplever at de 
mister kontrollen over deres eget liv ved 
at være isoleret fra samfundet. Det kan 
være ubehageligt at miste kontrollen. Du 
må ikke gå alene med bekymringer om at 
blive syg eller psykotisk. Tal med 
sundhedspersonalet, psykolog, præst 
eller andet personale i fængslet. De ved, 
at din situation kan være svær, og de kan 
give dig råd og støtte dig i den svære tid.



Søg hjælp ved selvmordstanker 
og selvbeskadigelse 
Hvis du får selvmordstanker eller tanker 
om at gøre skade på dig selv, er det 
vigtigt, at du siger til, så du kan få nogen 
at tale om det med. Sygeplejerske, 
psykolog, præst eller en fængselsbetjent, 
som du har tillid til, kan tale med dig og 
hjælpe dig gennem de svære tanker. At 
tale med en person, der lytter og forstår, 
kan være en god hjælp i en svær tid. 

Du kan få hjælp til at klage 

Du har muligvis ret til at klage over en 
beslutning om at du er blevet isoleret. 
Fængselspersonalet har pligt til at 
vejlede dig og eventuelt udforme en 
klage. Du kan også kontakte din 
advokat, hvis du har en. 

Fra isolation til fællesskab 
De fleste længes efter at komme ud af 
isolationen, men overgangen fra isolation 
til fællesskab kan stadig være hård. Du får 
noget tilbage, som du har savnet, for 
eksempel nogen at tale med eller nogen 
at foretage dig noget sammen med. Men 
hvis du har siddet i isolation i lang tid, kan 
det være svært at være sammen med 
andre mennesker. Træk dig ikke tilbage, 
men sig ja, hvis du får en invitation. Du 
bliver langsomt vant til at være sammen 
med andre mennesker igen. 

Mennesker, der sidder i isolation, har 
meget lidt fysisk kontakt til andre. Der er 
langt imellem et kram eller et klap på 
skulderen. For nogle kan det derfor føles 
underligt eller ubehageligt, når de bliver 
rørt ved venligt eller kærligt, både når de 
er indsat, eller efter de er løsladt. Det er 
helt normalt at reagere anderle-des på 
berøring efter at have siddet i fængsel.



Pjecen er finansieret af Nordisk samarbeidsråd for kriminologi i 
samarbejde med Universitetet i Oslo. Billedet på forsiden er lavet af Børge 
Helstrøm, og de vævede billeder er lavet af Anna Olsson. Øvrige billeder er 
fra unsplash.com

Om Skandinavisk isolasjonsnettverk 

Vi administreres fra Oslo Universitet og samler professionelle, 
frivillige og organisationer fra forskellige fagområder i de 
skandinaviske lande. Vores mål er at øge kendskab til, hvordan 
isolation påvirker mennesker. Vi er kritiske over for det store brug af 
isolation i skandinaviske fængsler. Med denne pjece ønsker vi at 
begrænse skaderne, som isolation ofte medfører. Når du får adgang 
til internettet, kan du læse mere om os på vores hjemmeside: 
www.isolation.network 

Skandinavisk isolasjonsnettverk er indehaver af ophavsretten til 
denne brochure. Hvis du vil bruge brochuren udenfor Norge, bedes 

du kontakte os via vores hjemmeside: 

www.isolation.network 

http://www.isolation.network
http://www.isolation.network
http://unsplash.com
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