
31 AUË2lfl
Krim i nalomsorosd i re ktoratet

.Iustis- og beredskapsdepartementet

Deres ref

HøRI NG . PASIENTENES LEGEMI DDELLI STE

Det vises til elektronisk post fra Justis-og beredsskapsdepartementet fra 23. juni i år.

Det offentlige helsevesenet har, som kjent, ansvar for helsetjenesten for innsatte.

Kriminalomsorgsdirektoratet ønsker imidlertid å gi enkelte kommentarer til forslaget om å

etablere <çasientens legemiddelliste> ut fra erfaring med innsattes somatiske og psykiske
utfordringer.

I likhet med eldre mennesker har innsatte ofte flere og mer sammensatte helseproblemer. Dette
er godt dokumentertbl.a. i rapporten <Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og /eller
rusmiddelproblemer> (20116), som ble utarbeidet av Helsedirektoratet og
Kriminalomsorgsdirektoratet i samarbeid.

Dette medfører bl.a.høyt forbruk av legemidler blant innsatte.

Opplysninger om legemiddelbruk hos pasienter i forbindelse med overføring mellom ulike
behandlings- eller omsorgsnivåer er, som nevnt i høringsnotatet, et sårbart område og har lenge
vært en utfordring for en kommunale helse-og omsorgstjenesten i fengslene
(fengs el shel setj øresten).

Innsatte overføres relativt ofte til andre fengsler, av og til på kort varsel. Dette er et kjent
problem for helsepersonellet, som skal ivareta den medisinske behandlingen og derfor trenger
rask informasjon om aktuell medisinbruk.

Det er når det gjelder innsatte er det særlig viktig at overføring av opplysninger i forbindelse
med spesielle legemidler ordinert ved dagbehandling/intern ordinasjon tas med i
legemiddellisten.

Dersom çasientens legemiddelliste> kan bidra til en bedre flyt mellom ulike nivåer innen
helsetjenesten, vil dette være en fordel både for den innsatte og for fengselshelsetjenesten.
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Enkelte innsatte ønsker ikke at opplysninger som kan knyttes til at de har vært eller er innsatt i
fengsel blir kjent, heller ikke for helsepersonell. EUer vår oppfatning er dette hensynet ivaretatt i
departementets forslag til reservasjonsrett og videreføring av muligheten for <låst resept>.
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