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Helse- og 
omsorgstjenester til 
innsatte i fengsel

Veilederen sier: 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen 
sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder også 
personer innsatt i fengsel. Kommunen fastsetter selv 
organisasjonsform for helse- og omsorgstjeneste til innsatte i 
fengsel. 

Helse- og omsorgstjenesten i fengselet skal være en likeverdig og 
integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
sikre at innsatte får nødvendig hjelp. 
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Organisering

• Helsedirektoratet er delegert ansvar for tildeling av tilskudd 

til kommuner og fylkeskommuner med fengsel. Tilskuddet 

vedtas årlig i statsbudsjettet, og må søkes om fra 

vertskommunene til fengsel 

• Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene og 

fylkeskommunene yter nødvendige helse- og 

omsorgstjenester til innsatte. Kommunene og 

fylkeskommunene må selv vurdere behov for å bevilge midler 

ut over det årlige tilskuddet, for å ivareta sitt ansvar 
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Økonomi

• For 2018 ville et tilskudd til Froland kommune med 200 

fengselsplasser utgjort ca. 7.4 mill. kroner.  Tilskuddet er 

øremerket, og kan kun brukes til fengselshelsetjeneste 

• Tilskuddet skal dekke bemanning av lege, sykepleiere, 

fysioterapeut, medisinsk utstyr og medisiner til innsatte 

• Fengselshelsetjenesten vil opprettes innenfor de statlige 

tilskuddene kommunen får tildelt 
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Prosjektorganisering

• Kommunal fengselskomite vurderte alle aspektene ved 
tilførsel av fengsel til kommunen

• Kommuneoverlege Helene Rakeie startet arbeidet med å 
samle aktuelle samarbeidspartnere i forhold til helse, og har 
deltatt på møter med kriminalomsorgen sammen med 
virksomhetsleder Velferd, Julie Leire Hetland, samt noen 
ansatte fra psykisk helse 

• Ansatte prosjektleder i 40 % stilling fra august 2018: 
Mari Mykland

• Nylig opprettet faste samarbeidsmøter med Mandal
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Fengselshelse

• Sykeligheten blant innsatte i fengsler er høyere enn i 
befolkningen for øvrig

Forekomsten av 

• Psykiske lidelser 

• Ruslidelse

• Kroniske sykdommer

• Levekårsproblemer

er betydelig høyere blant innsatte enn i befolkningen for øvrig

• Flere undersøkelser bekrefter at det er høyere forekomst av 
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse blant innsatte i fengsel 
enn i den øvrige befolkningen. Abstinensreaksjoner er 
utbredt
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Grunntanke

• Agder fengsel vil ha stort fokus på tilbakeføring til samfunnet 

• Vi vil ha fokus på hjelp til selvhjelp og forebyggende arbeid 
for å ruste de innsatte best mulig til livet etter soning

• Fengselshelsetjenesten må ha stort fokus på å belaste de 
kommunale tjenestene minst mulig, har startet samarbeid 
med omsorg. Infomøte til ansatte i januar 2019
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Bemanning

• Fengselet skal være bemannet dagtid på ukedager

• Årsverk: 7 - 8

• Bemanning vil i hovedsak bestå av sykepleiere. Lege vil være 
tilstede flere ganger i uken, fysioterapeut ukentlig  
Bemanningskabal ikke ferdig avklart, vi samler erfaringer fra 
andre

• Behov for lege eller sykepleier utover dette må rettes til LV og 
hjemmesykepleie
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