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Rapport om smittevern i fengslene - Høring 
 
Det vises til høringsbrev av 19.05.09 med vedlegg. 
KY er av den oppfatning at kriminalomsorgen skal hindre ulovlig innførsel og bruk av rusmidler i 
kriminalomsorgens enheter. Gjennom god ruskontroll skal kriminalomsorgen bidra til at de innsatte 
får hjelp til å leve et liv uten rus og kriminalitet.  

Alle KYs foreninger som har avgitt høringssvar sier nei til utdeling av sprøyter i fengslene.  

KY kan ikke se at rapporten gir belegg for å endre dagens praksis.  

Statistikken viser nedgang i bruk av heroin og en økning i misbruk av legale medisiner. Samtidig 
beslaglegges det færre brukte sprøyter enn tidligere.  

Vi er ikke kjent med at det er påvist noe tilfelle hvor innsatte er blodsmittet under 
fengselsoppholdet.  

KY mener at økt tilgjengelighet på sprøyter kan føre til økt forbruk av injiserende stoffer, i tillegg 
vil man med sprøyter tilgjengelig kun trenge å innføre (smugle) rusmiddelet og ikke brukerutstyret. 
Vi mener vel også at med injiserende utstyr tilgjengelig vil behovet for mengden rusmidler være 
mindre enn om dette utstyret ikke var tilgjengelig. 

Det er foreslått at utdeling av sprøyter skal skje av helsepersonell. Vi har ikke tillit til at det vil skje 
og frykter at fengselstjenestemenn må bistå i utdeling av sprøyter på lik linje som de bistår 
helseansatte i medisinutdeling i dag. 

KY er  imot at det innføres nye retningslinjer for smittevern i fengslene som gir innsatte tilgang til 
sterile sprøyter og spisser.  

Forbundet mener forslaget vil undergrave kriminalomsorgens arbeid med rusmisbrukere, hvor 
utgangspunktet er at innsatte skal motiveres til å avstå fra rusmidler.  

KY mener at en ordning med gratis sprøyter legaliserer bruk av rusmidler under fengselsoppholdet.  
 
Med hilsen 
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