Legevakten Kragerø kommune v/Tore Paulsen
pb 128
3791 KRAGERØ

Vår referanse

2016/2457

Deres referanse

Vår saksbehandler

Jonina Hermannsdottir

Dato

07.04.2017

Svar på oppfølgingsbrev fra Kragerø fengsel, fengselshelsetjenesten vedr.
Sivilombudsmannens besøk til Kragerø fengsel i november 2016.
Det vises til brev av 24. mars 2017 fra Kragerø kommune, fengselshelsetjenesten. I brevet
orienterer fengselshelsetjenesten om oppfølgingen av anbefalinger gitt i rapport i
forbindelse med Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøk til Telemark fengsel,
Kragerø avdeling den 1.–2. november 2016.
Det konstateres at fengselshelsetjenesten har iverksatt flere tiltak for å følge opp
anbefalingene gitt i Sivilombudsmannens besøksrapport, herunder kartlegging av graviditet
ved innkomst og at alle ansatte som deler ut medisiner til innsatte har nødvendig
godkjenning for å gjøre dette. Sivilombudsmannen vil knytte noen merknader til enkelte av
svarene fra fengselshelsetjenesten.
Når det gjelder innsattes tilgang til helsevurdering minner vi om at dette bør skje innen ett
døgn. I Helsedirektoratets veileder for helsetjenester til innsatte (IS-1971) presiseres det at
lege eller sykepleier skal møte alle innsatte umiddelbart etter innsettelsen og undersøke
dem med mindre dette åpenbart er unødvendig. Undersøkelsen er å anse som et ledd i
arbeidet med å ivareta den innsattes rett til nødvendig helsehjelp. Det heter videre at
«Nærmere undersøkelse og samtale med den innsatte bør gjennomføres i løpet av et døgn.»
Sivilombudsmannen merker seg for øvrig legevaktens tilbakemelding om at det på sikt kan
være aktuelt å se på andre måter å organisere fengselshelsetjenesten på som vil kunne
bedre tilgangen til helsepersonell i større deler av døgnet.
Opplysninger om helse, inkludert medisinbruk, bør innhentes av helsepersonell. Medisinbruk
er taushetsbelagt informasjon mellom innsatte og helsetjenesten. Det vises også i denne
sammenheng til Helsedirektoratets veileder for helsetjenester til innsatte der det fremgår at
«Fengselslegen vurderer innsattes legemiddelbruk ved innkomst». Betydningen av vern om
helseopplysninger følger også av Mandelareglene, regel 32, 1c. Det påpekes at anbefaling
om at de innsatte får samtale med helsetjenesten innen et døgn vil avhjelpe behovet for at
det er betjenter som registrerer slike opplysninger.
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Når det gjelder bruk av dosetter der det oppgis hvilke medisiner innsatte får, oppfordrer
Sivilombudsmannen fengselshelsetjenesten til å se til andre fengsler, for eksempel Ila
fengsel og forvaringsanstalt, der det er etablert en løsning for medisinutdeling som
innebærer at det ikke fremkommer hvilke medisiner de innsatte mottar.
Avslutningsvis takker vi for orienteringen om oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse
med Sivilombudsmannens besøksrapport til Telemark fengsel, Kragerø avdeling i november
2016. Med dette avsluttes oppfølgingen av besøket i denne omgang. Et eventuelt nytt besøk
til fengselet vil kunne bli gjennomført når Sivilombudsmannen vurderer dette som
hensiktsmessig. I så tilfelle vil fengselshelsetjenesten ved Kragerø fengsel også bli varslet.
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