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Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt be stemt i lov  
 

51.1 Helsetjeneste  
 
Strgjfl. § 51. Helsetjeneste 

Varetektsinnsatte har mulighet til å motta besøk av og la seg behandle av sin 
egen lege eller tannlege dersom det er rimelig grunn til det. Forskriving av medisiner 
skal skje i samråd med fengselshelsetjenesten. 
 
Varetektsinnsatte og pågrepede personer har som utgangspunkt rett til å benytte egen lege og 
tannlege. I den konkrete rimelighetsvurderingen vektlegges for eksempel om innsatte har et 
fast legeforhold, om han har gått til samme lege i mange år og om aktuell legekonsultasjon 
gjelder allmenn- eller spesialistlege. Gjelder behovet for lege eller tannlege akutt hjelp, bør 
normalt fengselshelsetjenesten benyttes.  
 
Som hovedregel skal legen eller tannlegen utøve sin tjeneste i fengselet. Etter samtykke fra 
politi/påtalemyndighet kan varetektsinnsatte og pågrepede personer ved behov fremstilles for 
lege utenfor fengselet, dersom ikke geografisk avstand og fremstillingskapasitet hos politiet 
taler mot og det anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Som eksempel nevnes innsatte med 
spesielle sykdommer som krever spesialistkompetanse.  
 
Ved dokumentert behov kan det i særlige tilfeller vurderes om slik begrenset adgang til å 
benytte egen lege og tannlege skal utvides til å også omfatte annet helsepersonell, som for 
eksempel psykolog, fysioterapeut eller annen terapeut.  
 
Innleggelse i sykehus kan bare skje med samtykke fra politi/påtalemyndighet som sørger for 
transport, eventuelt vakthold, m.m.  
 

51.2 Overgang til straffegjennomføring. Løslatelse  
 
Forskriften § 4-4. Overgang fra varetektsfengsling til straffegjennomføring. Løslatelse 

Varetektsinnsatte skal overføres fra varetektsfengsling til straffegjennomføring eller forvaring 
når vedkommende myndighet med hjemmel i rettskraftig dom eller beslutning om foregrepet 
tvangskraft har gitt ordre om det. 

Varetektsinnsatte og personer som politiet har pågrepet skal løslates uten opphold når retten 
eller påtalemyndigheten har gitt ordre om det. 

Får varetektsinnsatte dom på ubetinget fengselsstraff som anses utholdt til endt tid ved 
varetektsfengsling, skal han løslates straks. Har varetektsinnsatte ved varetektsoppholdet utholdt så 
stor del av den idømte fengselsstraff at han fyller vilkårene for prøveløslatelse etter 
straffegjennomføringsloven § 42, kan han løslates på prøve etter disse reglene. 
Endret ved forskrift 2 juli 2007 nr. 878. 
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51.3 Overgang fra varetektsfengsling til straffegje nnomføring  
 
Eventuell transport skjer etter reglene i politiinstruksen.  
 

51.4 Løslatelse fra varetektsfengsel  
 
Dagen før en fengslingsfrist utløper skal fengselet kontakte politi/påtalemyndighet og be om 
skriftlig forholdsordre. Løper fengslingsfristen ut uten at fengselet har mottatt bekreftelse på 
at fengslingen er forlenget, eller i tilfelle hvor det ikke har latt seg gjøre å få berammet 
rettsmøte i tide, eller det ikke foreligger bekreftelse på at begjæring om fristforlengelse er 
fremsatt overfor retten i tide, skal varetektsinnsatte løslates uten opphold. 
Politi/påtalemyndighet skal varsles.  
 
Personer som er pågrepet av politiet skal fremstilles for varetektsfengsling senest tre dager 
etter at de er pågrepet, se straffeprosessloven § 183. Senest to dager etter at de er pågrepet, 
skal fengselet kontakte politiet for å bli informert om innsatte vil bli fremstilt for 
varetektsfengsling eller løslatt. 
 

51.5 Iverksettelse av løslatelse  
 
Ved løslatelse skal innsatte få utlevert sine eiendeler, oppsparte dagpenger, m.m. 
Retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 41 og forskriften § 3-40 gjelder tilsvarende.  
 
 
 


