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Rapport om smittevern i fengslene – høring 
Forbundet har hatt rapport om smittevern i fengslene ute til høring blant forbundets lokale 
foreninger/avdelinger i kriminalomsorgen.  
 
Ut fra innspillene kan vi trekke noen sammenfallende synspunkter: 
1. Formålet med kriminalomsorgens rusarbeid 
2. Statistikk 
3. Mulige konsekvenser 
4. Andre virkemidler 

 
1. Kriminalomsorgen skal hindre ulovlig innførsel og bruk av rusmidler i enhetene og skal 

legge til rette for at de domfelte får hjelp til rehabilitering. De skal gjennom forskjellige 
tiltak bidra til at domfelte skal få hjelp til å leve et liv uten bruk av rusmidler og kriminalitet. 
Alle som har svart mener at utdeling av sprøyter ikke er forenlig med det arbeidet 
kriminalomsorgen bedriver i dag, både med hensyn til kontrolltiltak og motiverende og 
rehabiliterende tiltak. 

2. Det er ikke noe i statistikkene som tilsier at det er behov for noen endring av praksis.  
Statistikken viser nedgang i bruk av heroin og en økning i misbruk av legale medisiner. 
Samtidig beslaglegges det færre brukte sprøyter enn tidligere.  Det er ikke påvist ett eneste 
tilfelle hvor innsatte er blodsmittet under fengselsoppholdet.  

3. Bedre tilgjengelighet gir økt forbruk. Hvis sprøytene er tilgjengelige i enhetene trenger man 
kun å innføre rusmidler. Det er også grunn til å tro at presset om å smugle inn rusmidler kan 
øke mot de som har permisjoner og de som skal inn til soning. At noen misbruker rusmidler 
påvirker også andre innsatte, både med tanke på motivering og fare for eget misbruk. 

4. Flere nevner at det bør satses mer på motiverende og rehabiliterende tiltak. Samarbeid med 
helsetjenesten blir også sett på som et godt virkemiddel. 

 
Konklusjonen er entydig: NFF er imot at det innføres nye retningslinjer for smittevern i fengslene 
som gir de innsatte tilgang til sterile sprøyter og spisser. 
 
Forslaget er uakseptabelt og vil undergrave kriminalomsorgens arbeid med en helhetlig russtrategi, 
hvor utgangspunktet er at innsatte skal motiveres til å avstå fra rusmidler. 
 
Forbundet kan ikke akseptere en ordning som nærmeste legaliserer bruk av narkotika under 
fengselsoppholdet.  
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Ordningen vil skade et tillitsfullt samarbeid mellom tilsatte i helsetjenesten og ansatte i 
kriminalomsorgen, et samarbeid som er viktig i arbeidet mot bruk av narkotiske stoffer i fengselet. 
 
Det er derved lite å oppnå ved ordningen, derimot er grunnene til ikke å innføre den mange og 
tungtveiende. 
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