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Helsetjenesten i fengsel 
 
Forskriften § 3-16. Helseundersøkelse og behandling av innsatte  

Hvis den innsatte ber om det, skal tilsatte formidle kontakt med helsetjenesten. Tilsatte skal 
også av eget tiltak formidle kontakt med helsetjenesten hvis det er noe som tyder på at den innsatte er 
syk. Hvis innsatte er under 18 år, skal tilsatte formidle kontakt med helsetjenesten så snart som mulig 
etter innsettelsen. 

Helsetjenesten skal yte sine tjenester i samsvar med de sikkerhetsmessige behov som finnes i et 
fengsel. Særlig er dette viktig i forbindelse med utdeling og oppbevaring av legemidler. 
 
Forskriften § 3-17. Bistand fra tilsatte ved bruk av legemidler 

Fengselets tilsatte kan bistå ved medisinutdeling hvis praktiske hensyn nødvendiggjør dette. 
Hvis tilsatte skal bistå, må kommunelegen ha godkjent ordningen, og tjenestemennene skal ha mottatt 
nødvendig opplæring. Denne opplæringen skal gis av helsemyndighetene. Reseptbelagte 
medikamenter skal være dosert av helsetjenesten før tilsatte forestår en utdeling. 
 
Underretning til pårørende ved sykdom 
Det vises til lov av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven) § 3-3, samt øvrige bestemmelser 
om taushetsplikt. 
 
Samarbeidet med helsemyndighetene 
Kriminalomsorgen skal legge til rette for at innsatte får de tjenester som lovgivningen gir dem 
krav på, jf. straffegjennomføringsloven § 4. Pasientrettighetsloven § 2-4 gir etter sin ordlyd 
alle pasienter rett til å velge ved hvilket offentlig sykehus m.v. behandlingen skal foretas. 
Denne bestemmelsen må i forhold til innsatte i fengslene tolkes innskrenkende, slik at 
praktiseringen av regelen skjer innenfor de rammer som et fengselsopphold setter. Retten til 
fritt sykehusvalg gjelder bare så langt det er forenlig med frihetsberøvelsen.  
 
Leder av fengsel har som oppgave å tilrettelegge for at helsemyndighetene kan yte sine 
tjenester på en hensiktsmessig måte for de innsatte. Innholdet i tjenesten blir regulert av 
ansvarlig helsemyndighet. 
 
Hvis det er behov for helsetjenester på et tidspunkt de ansvarlige for fengselets helsetjenester 
ikke er tilgjengelige, skal innsatte bringes til lege/sykehus utenfor fengselet eller legehjelp 
rekvireres. Fengselets faste lege skal underrettes så snart som mulig.  
 
Legehjelp fra spesialist avhenger på vanlig måte av henvisning fra annen lege. Alle pasienter 
har etter pasientrettighetsloven § 2-1 b rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten. Denne rettigheten er absolutt og ufravikelig. 
 
Den som yter helsetjenesten i fengsler er ansvarlig for tjenestens innhold. Herunder faller 
legemiddelforsyning, oppbevaring av legemidler, foreskriving, klargjøring og utdeling av 
legemidler. Helsetjenesten skal allikevel yte sine tjenester i samsvar med de 
sikkerhetsmessige behov som finnes i et fengsel. Eksempelvis er dette viktig i forbindelse 
med utdeling og oppbevaring av legemidler. Legemidler skal alltid oppbevares forsvarlig 
innelåst i et skap spesielt tilrettelagt for slik oppbevaring. Det skal være et begrenset antall 
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personer som har nøkkel til skapet. Leder av fengsel og ansvarlig helsetjeneste skal være kjent 
med hvem disse personene er.  
 
Den som foretar utdeling av et legemiddel, skal ved påsyn forvisse seg om at legemiddelet tas 
på riktig måte. 
 
I fengsler uten egen helsetjeneste kan det etableres et lite lager av ikke-reseptbelagte 
legemidler for utdeling ved behov.    
 
 


