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SVAR - HØRING  -  RAPPORT OM SMITTEVERN I FENGSLENE
Fagforbundet støtter tiltaket med utdeling av sprøyter og spisser til rusmiddelavhengige i
fengsel. Smittevernhensynet og prinsippet om "nødvendig helsehjelp" må gjelde på samme
måte i fengsel, som ellers i samfunnet.

Fagforbundet mener det er viktig å unngå at den etiske og faglige konflikten mellom
smittevern i henhold til helselovgivningen på den ene siden og narkotika- og
straffegjennomføringslovgivningen på den andre, skader samarbeidet mellom ulike grupper
ansatte i kriminalomsorgen. Skadereduksjonstiltak retter mot injiserende rusmiddelbruk i
fengsel, vil  være  et dilemma selv om man tildeler ulike grupper ansatte ulike roller. Det er
viktig å unngå at helsepersonell og kriminalomsorgspersonell blir satt til å følge hvert sitt
motstridende regelverk, og at de får polariserte roller overfor de innsatte.

Hvis det blir bestemt at det skal deles ut sprøyter, må de ulike lovverkene endres og tilpasses
slik at det blir overensstemmelse mellom lovverk og praksis. Det må blant annet skje en
endring i forbudet mot bruk og oppbevaring av injiserende sprøyter i fengsel. Ordningen med
utdeling av sprøyter må forankres i fengselsvesenets ledelse og blant de ansatte, og
skadereduksjonstilnærmingen bør inngå i fengselets mål- og oppgavebeskrivelser.

Det blir avgjørende å se fengselets oppgaver og funksjon som helhet, og å finne en effektiv
oppgave- og ansvarsfordeling ut fra dette. Det er i utgangspunktet lite som tilsier at
sprøyteutdeling kun kan ivaretas av helsepersonell. Argumentene som taler for at å forbeholde
denne oppgaven en gruppe ansatte bør vurderes nøye. Kriminalomsorgspersonell deltar i
arbeidet med å minimalisere skader av de innsattes rusmisbruk og til å motivere til rusfrihet.
Det er denne gruppen ansatte som har mest kontakt med de iimsatte. Ved å la
kriminalomsorgspersonell delta i denne formen for skadereduksjon, sikrer en bedre kontinuitet
og kontroll ved utdeling av sprøyter Det vil også kunne øke alle de ansattes eierskap til
ordningen.  Kompetanseheving for alle  er et viktig prinsipp for et godt arbeidsmiljø og for
nødvendig faglig utvilding. Fagforbundet ønsker at innføringen av den nye ordningen tar
høyde for dette.
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Fagforbundet vil avslutningsvis oppfordre kriminalomsorgen til å styrke innsatsen mot
forekomsten av narkotika i fengsel. Det er viktig å jobbe videre for å unngå at innsatte
introduseres for narkotika og utvikler, eller forverrer, sitt rusproblem når de soner sin dom.
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