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Gjennomføring av straff i sykehus 
 
Strgjfl. § 13. Gjennomføring av straff i sykehus 

Kriminalomsorgen kan beslutte at straffen kan gjennomføres ved 
heldøgnsopphold i sykehus dersom behandling av sykdom gjør det nødvendig, og 
behandlingen ikke kan gis under ordinær gjennomføring av straffen. 
 
 
Forskriften § 3-6.  Gjennomføring av straff i sykehus 

Domfelte som blir syk i løpet av straffegjennomføringen kan søkes innlagt i somatisk 
sykehus eller institusjon under det psykiske helsevernet dersom lege finner det nødvendig.  

Dersom domfelte selv har påført seg eller simulert skaden eller sykdommen for å 
avbryte eller unndra seg opphold i fengsel, og det anses urimelig at straffetiden løper, regnes 
ikke sykehusoppholdet som straffegjennomføring. 

 

13.1 Innleggelse i somatisk sykehus eller institusj on under det 
psykiske helsevern, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og 
gjennomføring av psykisk helsevern 

Anbringelse i somatisk sykehus eller institusjon under det psykiske helsevern skal vare så 
lenge sykdommen varer eller så lenge sykdommen mest hensiktsmessig kan behandles i 
sykehus eller psykiatrisk institusjon. Innleggelse kan avslås dersom det etter uttalelse fra lege 
anses medisinsk forsvarlig å utsette innleggelsen til etter løslatelse. 
 
Innleggelse på heldøgnsbasis i somatisk sykehus eller institusjon under det psykiske helsevern 
anses som en del av straffegjennomføringen. Tilknytning til sykehuset som dagpasient eller 
ved poliklinisk behandling er ikke tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene til 
straffegjennomføring. I disse tilfellene kan det, hvis det er nødvendig og sikkerhetsmessig 
forsvarlig, innvilges avbrudd. 
 
Det gis ikke adgang til gjennomføring av hele straffen i sykehus eller institusjon under det 
psykiske helsevern i medhold at straffegjennomføringsloven § 13. Når det gjelder vilkårene 
for utsettelse med straffegjennomføringen på grunn av domfeltes helsetilstand, vises til 
straffeprosessloven § 459, jf. forskrift om innkalling og utsettelse ved fullbyrding av straff § 6 
med tilhørende retningslinjer. 
 
Ved vurderingen av om opphold i sykehus eller institusjon under det psykiske helsevern skal 
legges til straffetiden på grunn av domfeltes eget forhold, skal det legges vekt på 
vedkommendes psykiske helsetilstand, eventuelle formildende omstendigheter og forholdene 
for øvrig.   

13.2 Innleggelse i institusjon under det psykiske h elsevern 
Dersom lege anser det nødvendig og vilkårene er til stede for innleggelse i psykiatrisk 
institusjon i medhold av lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 
helsevernloven), skal leder av fengsel, ta skritt til å få lagt ham inn. 
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Sykehuset skal gis de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om vilkårene for 
innleggelse er til stede, jf. psykisk helsevernloven § 3-8. Når det gjelder nærmere 
retningslinjer om innleggelse, behandling, varsling til påtale- og fengselsmyndighet mv. av 
straffedømte personer under psykisk helsevern, vises til rundskriv G-115/92 av 18. september 
1992 utgitt av Sosialdepartementet og Justisdepartementet. 
 
Det vises forøvrig til retningslinjene om helsetjeneste. 
 
Når det gjelder informasjon til domfeltes pårørende, vises til lov om pasientrettigheter 
(pasientrettighetsloven) kapittel 3. 

13.3 Tilsyn, vakthold mv. 
Er domfelte innlagt i somatisk sykehus og sikkerhetsmessige grunner tilsier det eller det er 
grunn til å anta at domfelte vil unndra seg straffegjennomføringen, skal vedkommende fengsel 
sørge for tilsyn eller vakthold. Det skal legges vekt på det straffbare forholds grovhet, 
straffetidens lengde og det kjennskap kriminalomsorgen for øvrig har til vedkommende.  
 
Kan vaktholdet ikke utføres av tilsatte i kriminalomsorgen, skal politiet anmodes om å sørge 
for det. 
 
Overlegen har det behandlingsmessige og sikkerhetsmessige ansvar for domfelte som er 
innlagt i institusjon under det psykiske helsevern, jf. rundskriv G-115/92 av 18. september 
1992, utgitt av Sosialdepartementet og Justisdepartementet. 

13.4 Tilbakeføring fra sykehus 
Etter utskrivning fra sykehus, skal domfelte tilbakeføres til det fengsel hvor han er registrert 
for straffegjennomføring. Dersom det anses nødvendig og vilkårene for øvrig foreligger, kan 
han overføres til et annet fengsel innenfor samme gjennomføringsform eller en mer restriktiv 
gjennomføringsform, jf. straffegjennomføringsloven § 14 med tilhørende retningslinjer. Når 
det gjelder overføring til mindre restriktiv gjennomføringsform, overgangsbolig eller til 
straffegjennomføring utenfor fengsel vises til straffegjennomføringsloven §§ 15, 16 og § 16 a 
med tilhørende retningslinjer. 
 
Vedtaksorganet skal forvisse seg om at domfelte ikke utskrives fra sykehuset uten at det er 
truffet vedtak om tilbakeføring til fengsel eller overgangsbolig, straffegjennomføring utenfor 
fengsel eller løslatelse i medhold av straffegjennomføringsloven § 42. 
 
Når det gjelder reaksjon på brudd vises til straffegjennomføringsloven § 40 med tilhørende 
retningslinjer. 
 
Vedkommende fengsel skal med passende mellomrom rette forespørsel til sykehuset om 
domfeltes tilstand. 

13.5 Utgifter ved sykehusopphold mv. 
Utgifter i forbindelse med behandling i sykehus dekkes på samme måte som for personer som 
ikke gjennomfører straff. 


