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Svar - Sivilombudsmannens
oppfølging

besøk til Drammen fengsel 24. - 25. mai 2016 - besøksrapport

av rapport

besøk i Drammen

forebyggingsenhetens

Drammen kommune tar rapporten

i rapporten

innen 1. desember 2016.

og vil i det følgende gjøre rede for hvilke tiltak

til etterretning,

side, knyttet til de anbefalingene

som er iverksatt fra helseavdelingens
12 - Helsetjenester.

har bedt om en

24.-25. mai 2016. Ombudsmannen

fengsel

av anbefalingene

om oppfølgingen

datert 31.08.2016 av rapport etter

oversendelse

Det vises til Sivilombudsmannens
orientering

-

som er gitt i rapportens

del

12.1 Tilgang til helsetjenester

og henvendelser

Helseopplysninger

er tilgjengelig

helseavdeling
er gjennomført
informasjon

til helseavdelingen

sammen med samtalelapper

umiddelbart.

om helsetjenester

Fengselspersonalet

behandles fortrolig.

Konvolutter

stemplet

på alle avdelinger i fengslet. Dette tiltaket

er orientert

i flere omganger om rutinen. Allmenn

søkes gitt på flere språk.

12.2 Innkomst

gjøres senest første virkedag etter innkomst. Skjerpede rutiner er innført for å
hindre avvik. Alle innsatte som ønsker samtale blir spurt om psykisk helse eller tilstand, rus og søvn.
Spørsmål om selvmordstanker stilles etter vurdering av innsattes tilstand. En del innsatte avviser
samtale med begrunnelse at de ikke har behov for eller ønsker dette. Disse orienteres om hvordan
lnnkomstsamtale

de kan ta kontakt

med helseavdelingen.

Det arbeides for tiden med et kartleggingsskjema
ett av temaene

der blant annet oppfølging

er

av selvmordsrisiko

som blir diskutert.

Det er morgenmøter

i fengslet hvor kriminalomsorg

og fengselshelsetjeneste

deltar. I tillegg har

helsetjenesten tilgang til plassoversikt over alle innsatte. Dette sikrer kontinuerlig
nyinnsatte i fengslet.

informasjon
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12.3 Oppfølging av isolerte
Helseavdelingen

har daglig tilsyn med isolerte innsatte i fengslet. Enkelte innsatte i isolasjon får tilsyn flere

ganger daglig dersom det vurderes å være behov for det.
12.4 Medisiner

Det arbeides kontinuerlig

med å sikre kvalitet i medisinutdelingen

ansatte

og overfor

i helseavdelingen

Det føres tilsyn/revisjon

og hindre avvik, både overfor de

fengselsbetjentene.

av legemiddelhåndteringen

i Drammen fengsel en gang pr. år.

12.5 Bruk av tolk.

Det er fortsatt
rutinemessig,

vanskelig å skaffe tolk tidsnok til innkomstsamtaler.
men hyppigere

i konsultasjoner.

Helseavdelingen

for å få på plass felles rutiner

for tolketjeneste/bruk

Ansatte

ikke som tolk i helsesamtaler/

og innsatte

benyttes

benyttes innsatte/ansatte

til å formidle

Tolk benyttes derfor ikke

vil ta kontakt

med fengselsledelsen

av tolk.
-konsultasjoner.

I sjeldne tilfeller

korte beskjeder til innsatte, men ikke om helsemessige

forhold.

Vi håper med dette

Sivilombudsmannen

har fått tilfredsstillende

Dersom det skulle være behov for ytterligere
Siri Kolseth (tlf 32 04 67 OO/916 47 735).

avklaringer,

svar.

kan henvendelse

rettes til avdelingsleder
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