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Deres ref:

HØRING AV RAPPORT OM SMITTEVERN I FENGSLENE

Ullensaker kommune har mottatt ovennevnte rapport til høring. På grunn av en forventet
pandemi ble ikke oppgaven blitt prioritert innen høringsfristen. I telefonisk kontakt med
Helena Wilson fikk vi utsatt høringsfristen til oktober.

Kommunelegen i Ullensaker kommune ser viktigheten av å ivareta smittevernhensynet i fengslet,
men er uenig i at utdeling av rene sprøyter til innsatte skal være et av tiltakene.
Begrunnelsene for dette er:

• Det er forbudt å bruke narkotika. Under soning er det forbudt for innsatte å ha
"brukerutstyr" i fengslet. Der hvor dette blir funnet ved ransaking av celler blir dette
beslaglagt og ofte fører det til at den innsatte får sanksjoner av ulike slag. Helsearbeidere
er pålagt å ikke fortie eller bidra til ny kriminalitet under soning. Å dele ut brukerutstyr
vil i utgangspunktet nettopp være å bidra til ny kriminalitet, og den foreslåtte ordningen
synes derfor uforenlig med gjeldende regler.

• Helseavdelingen ved Ullersmo fengsel, som er den avdelingen Ullensaker kommune har
ansvar for, har de siste årene i svært liten grad hatt innsatte som har blitt smittet med
Hepatitt C under soning. Det er heller ikke påvist nye tilfeller av HIV som følge av smitte
under soning. Videre ser en at de innsatte i økende grad inntar rusmidler på andre måter
enn gjennom injeksjoner. Helseavdelingen er derfor av den oppfatning at utdeling av rene
sprøyter vil ha begrenset effekt som smitteverntiltak.

• Det å skulle dele ut rene sprøyter vil være svært ødeleggende for det arbeidet med
rusmestring og rusbehandling som nedlegges av Helseavdelingen i samarbeid med
fengslet. Kfr. rundskriv G8-2006. Alle innsatte med rusproblemer får tilbud om de
ønsker hjelp til problemet sitt under soning, og mange takker ja. Tiltakene kan være alt
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fra å få godkjent legemiddelassistert rehabilitering til enkle grep i hverdagen for å sone
rusfritt. Sykepleiere i Helseavdelingen bruker stor del av sin arbeidstid til snakke med,
motivere og hjelpe rusmisbrukere. De gir klart uttrykk for at dette er et arbeid de ikke ser
hensikten med å fortsette dersom de blir pålagt å dele ut rent "brukerutstyr" til pasientene
sine. Flere er også av den oppfatning at dette blir for vanskelig sett fra et faglig ståsted,
slik at de ikke lenger ønsker å jobbe i fengselshelsetjenesten.

Kommunelegen i Ullensaker forstår og aksepterer de synspunkter som har fremkommet fra
Helseavdelingen i Ullersmo, og vil råde Helse- og omsorgsdepartementet om ikke å gjennomføre
tiltaket med utdeling av rene sprøyter. Dersom det allikevel blir innført, ber en om at ansvaret for
utdelingen blir lagt til andre innstanser enn Helseavdelingen.
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