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SIVILOMBUDSMANNENS
BESØKSRAPPORT
AV 20.06.16
BREDTVEIT
FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT,
RAPPORTENS
ANBEFALINGER
FOR HELSEAVDELINGEN
Vi viser til Sivilombudsmannens
brev av 20.06.16, med rapport etter forebyggingsenhetens
besøk
til fengselet 15.-16.03.16 samt avsluttende oppsummeringsmøte
fredag 18.03.16.
Helseavdelingen
sitt ansvar er å gi et forsvarlig helsetilbud til kvinnelige innsatte. Disse kvinnene
kan av ulike grunner være en særlig sårbar og utsatt gruppe. I rapporten påpekes det at
Helseavdelingen
kun har en mannlig lege som fastlegetilbud.
Vi kan se at dette ikke oppleves som
optimalt, men ønsker å presisere at Helseavdelingen
til enhver tid er bemannet med erfarne
kvinnelige sykepleiere. Alle som ønsker får tilbud om legekonsultasj on med kvinnelig sykepleier
tilstede.
Hvis innsatte skulle ha behov for gynekologisk
undersøkelse,
vil det alltid bli tilrettelagt for at
dette skjer hos en kvinnelig gynekolog.
Erfaringsmessig
har det ikke forekommet tilfeller hvor innsatte har reservert seg for undersøkelse
og behandling av fengselslegen
med bakgrunn i at han er mann. Det legges stor vekt på respekt,
verdighet og integritet under konsultasjonen.
Helseavdelingens
sykepleiere har alltid innkomstsamtale
med innsatt og er daglig i fengselets
avdelinger for oppfølging og samtaler. Dette gir god kjennskap og relasjon til den enkelte.
Gjensidig vil den innsatte alltid ha møtt en kvinnelig medarbeider
fra helseavdelingen
som kan gi
nødvendig trygghet ved konsultasjoner
hos lege.
Når det gjelder psykisk helse henviser lege i helseavdelingen
til fengselspsykiatrisk
poliklinikk,
dette gjelder også øyeblikkelig hjelp. Det tas også her hensyn til å tilrettelegge
for kvinnelig
behandler der hvor det er ønskelig.
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