
Kontrollspørsmål: Skal domfelt få tilbudet om russamtalen eller ikke? 
 
Du skal informere den domfelte om forutsetningene som må være tilstede for å få tilbud om 
Russamtalen. For å få tilbud om Russamtalen må den domfelte ønske å jobbe med sin 
rusproblematikk. Det er utarbeidet fire enkle spørsmål som kan gi holdepunkter for om en 
person ønsker å delta, og om han/hun vil profittere på å gjennomføre russamtalen.  
 

• 1. Ut fra det du har hørt nå, kunne du tenke deg å fortsette å være med 
videre?  

 
• 2. Vil du kunne fortelle om og bli med på å se nærmere på en konkret 

situasjon hvor du ruset deg/eventuelt den hendelsen du ble tatt for? 
 

• 3. Vil du være med på å se etter muligheter for å handle annerledes i en 
liknende situasjon? 

 
• 4. Vil du kunne fortelle om og se nærmere på en situasjon der du hadde 

muligheten, men valgte å ikke ruse deg? 
 
Det er viktig at du gir den domfelte tid til å tenke gjennom alle fire spørsmålene og om de 
faktisk ønsker russamtalen. De fleste har situasjoner det vil være mulig å snakke om, men 
kan være vanskelig å komme på der og da. Svares det nei på alle spørsmålene, er 
(antakeligvis) personen ikke motivert for å delta, og det vil derfor være lite hensiktsmessig å 
gjennomføre en russamtale. De viktigste spørsmålene er 2 og 4. Disse spørsmålene avklarer 
om en person kan huske øyeblikk i eget liv der han ruset seg eller klarte å unngå det. 
Russamtalen som alternativ til reaksjon er frivillig, men muligheten for å velge russamtale 
som reaksjon kan avslås. Dersom det avslås, har den domfelte mulighet for å klage. 
 
Dersom domfelte ikke faller innenfor målgruppen, eller ikke ønsker å gjennomføre 
russamtaler etter å ha ruset seg, må man vurdere å bruke tradisjonelle reaksjoner. Dersom 
domfelte ikke tilbys russamtaler, og i stedet ilegges reaksjon i medhold av § 40, skal dette 
synliggjøres i reaksjonsvedtaket, slik at klageinstansen kan behandle alle sidene av saken.  
 
Alle avklaringssamtaler må signeres av den domfelte i standard skriv for gjennomført 
avklaringssamtale og føres i Kompis.  
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