
 
SØKNADSSKJEMA 

Hjelp til rettslig prøving av opphold på glattcelle/vedtak om isolasjon i fengsel. 
Advokatforeningens isolasjonsgruppe 

Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo, tlf. 22 03 50 50 isolasjon@advokatforeningen.no 
 

Etternavn:                                                                                                                    _ 

Fornavn:                                                                                                               

Adresse:                                

Telefon:            

Fødselsdato:            

Inntekt:             

Tidligere advokats navn:           

Eventuelt saksnummer hos politiet:        

 
Kryss av for hva som er vedlagt søknaden:  
 

1.  Isolasjonsvedtak fra kriminalomsorgen. 
2.  Isolasjonsvedtak fra klageinstans. 
3.  Saksnummer hos politiet og navn på forsvarer i straffesaken.  
4.  Begrunnet søknad. 
5.  Signert fullmaktsskjema. 

 
I saker som gjelder isolasjon i fengsel må 1, 4 og 5 være vedlagt. Dersom det er fattet et 
isolasjonsvedtak i klageinstansen må også 2 være vedlagt.  
 
I saker som gjelder opphold på glattcelle må 3, 4 og 5 være vedlagt. For at gruppen skal 
få tilstrekkelig informasjon til å avgjøre om de mener saken bør tas videre må den også 
få tilgang til straffesaksdokumentene. Av den grunn må du oppgi saksnummer hos 
politiet og navn på forsvarer i straffesaken.  
 
Den begrunnede søknaden (4) må inneholde informasjon om  
- hvor lenge isolasjonen varte  

- når isolasjonen fant sted  

- helsemessige forhold under isolasjonen  

 
Informasjon om Advokatforeningens isolasjonsgruppes behandling av 
personopplysninger fremgår av vår personvernerklæring på nett: 
https://www.advokatforeningen.no/forsidegrunnlag/personvern/  
 
Skriv under på dette: Jeg har lest og forstått vedlagte standardorientering, og ønsker 
advokatbistand til rettslig prøving av opphold på glattcelle/vedtak om isolasjon i fengsel.  
 
 
 
 
----------------------------------     -------------------------------------------- 
Sted og dato       Navn/underskrift 

mailto:isolasjon@advokatforeningen.no


 

Fullmakt (må fylles ut) 

 
 
 

 

Jeg, ______________________, med fødselsdato ______________(DD/MM/ÅÅÅÅ), gir 

isolasjonsgruppens medarbeidere tillatelse til å innhente opplysninger om min straffesak og 

fra andre som har taushetsplikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________  _______________________ 
 

Sted og dato     Underskrift 
 
 
  



Samtykke til behandling av personopplysninger (må fylles ut) 
 

 

 

 
 
Jeg, ______________________, med fødselsdato ______________(DD/MM/ÅÅÅÅ), gir 
isolasjonsgruppens medarbeidere samtykke til å behandle personopplysninger, herunder 
sensitive personopplysninger om meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                                  _______________________                           

             Sted og dato                      Underskrift 

  



BEGRUNNET SØKNAD 
 
Jeg har blitt isolert i dette fengselet/i denne politiarresten:  

Dato for og varighet av isolasjonen:  

 

Beskrivelse av isolasjonen:  

(Vennligst skriv noe om hvordan helsesituasjonen din var mens du var isolert.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

  



STANDARDORIENTERING TIL SØKERE 
Advokatforeningens isolasjonsgruppe 

Kristian Augustsgate 9, 0164 Oslo, tlf. 22 03 50 50 
isolasjon@advokatforeningen.no / www.advokatforeningen.no   

 
Advokatforeningens isolasjonsgruppe tilbyr hjelp til domstolsprøving av lovligheten av 
opphold på glattcelle eller isolasjon i fengsel besluttet av kriminalomsorgen. Vi velger 
kun ut prinsipielle saker med en rimelig mulighet til å vinne frem i rettssystemet. Det 
er ikke mulig å klage på våre beslutninger.  
 
Du kan søke isolasjonsgruppen om hjelp dersom 
 

• du har sittet isolert i glattcelle eller  

• har vedtak om isolasjon i fengsel fra kriminalomsorgen eller klageinstans, 

• og du ikke er representert ved annen advokat i anledning saken du søker 
hjelp med 
 

Det vil være økonomisk risiko ved å gå til rettssak, selv om du får hjelp av 
isolasjonsgruppen. Dersom isolasjonsgruppen vil hjelpe deg med domstolsprøving av 
din sak, slipper du å betale for din advokat. Dersom du ikke vinner i domstolen, vil du 
imidlertid som hovedregel måtte betale statens saksomkostninger, samt rettsgebyr 
og sidekostnader. Isolasjonsgruppen tilbyr i utgangspunktet kun bistand til 
domstolsprøving i første instans (tingretten). Det vil være opp til den prosederende 
advokat eventuelt å føre saken for ankedomstolen.  
 
Slik søker du:  

• Vi tar kun i mot skriftlige søknader. Vennligst send pr. post eller lever ved 
vårt kontor. Vi gjør oppmerksom på at dere ikke må sende sensitive 
personopplysninger per e-post.  

• Vi har ikke personlige møter med søkere.  

• Søknaden må være på norsk eller engelsk, og inneholde:  
1. Vedtak om isolasjon fra kriminalomsorgen og eventuelt klageinstans. 
2. Saksnummer fra politiet for straffesaken og navnet til advokaten som 

representerte søker i straffesaken.  
3. Isolasjonsgruppens søknadsskjema og fullmaktsskjema. Skjemaene 

kan lastes ned på www.advokatforeningen.no. 
4. Begrunnet søknad. 

 
Har du tidligere hatt advokat, vil vi kontakte denne advokaten for å avklare 
oppdraget. Saken vil kunne bli avvist dersom du ikke lenger er i Norge.  
 
Du vil motta en skriftlig bekreftelse på mottatt søknad, og deretter vil du høre fra oss 
igjen normalt innen 10 uker. Dokumentene vil bli returnert til deg når saken 
avsluttes. Dersom vi ikke får kontakt med deg, vil dokumentene etter en tid bli 
destruert. Dersom du endrer adresse eller telefonnummer før det, må du informere 
oss om dette.   
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Vi har taushetsplikt om de opplysninger vi blir kjent med som følge av arbeidet med 
din sak. Det er frivillig å søke om bistand og gi personlig informasjon til 
isolasjonsgruppen. Personopplysningene i dine saksdokumenter vil kun bli brukt for 
det formål å muligens bringe saken for retten. Informasjonen vil kun bli spredt til 
samarbeidspartnere og myndigheter i den grad dette er nødvendig for å oppfylle 
dette formålet. Se mer om Advokatforeningens behandling av dine 
personopplysninger i vår personvernerklæring: 
https://www.advokatforeningen.no/forsidegrunnlag/personvern/  
 
Advokatforeningen er behandlingsansvarlig for informasjonshåndteringen. Mer 
informasjon om prosjektet og behandlingsregler, kan finnes på 
www.advokatforeningen.no.   
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