
Funn og erfaringer fra Sivilombudsmannens 
besøk til politiarrester og fengsler

Helsepersonells rolle i møte med mennesker som er fratatt friheten

Helga Fastrup Ervik, leder for forebyggingsenheten
Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 27. oktober, 2017



Mandat

• FNs konvensjon mot tortur og umenneskelig 
behandling eller straff + UN OPCAT

• Sivilombudsmannsloven § 3a

• Forebygge tortur og umenneskelig behandling

• Rådgivende utvalg

• Besøk, rapport, oppfølgning

• Uvarslede besøk

• Omfattende kildegrunnlag

• Dokumentgjennomgang

• Intervjuer

• Befaring

• Offentlig rapport

• Orientering om oppfølgning

• Mulig oppfølgningsbesøk

• Dialog med forvaltningen på ulike nivåer

• Forelesninger, undervisning, 
informasjonsarbeid
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Metode



Hvorfor er helsepersonell viktig for arrestanter og innsatte?

• Rett til helsehjelp

• Frihetsberøvelse skaper sårbarhet og risiko -
importmodellen

• Egne krav og forventninger til helsepersonell

• Hippokrates lege-ed

• Do no harm

• Sikre tillitsforholdet pasient-helsepersonell

• Helsepersonells involvering i tvangsbruk

• Dokumentasjon og rapportering av skader

• Taushetsplikt og konfidensialitet 

➢Helsepersonell alltid inkludert i besøk

• Politiarrester: legevakt

• Fengsler: Fengselshelsetjeneste
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Fengselshelsetjeneste

Drammen fengsel Trondheim fengsel

Tromsø fengsel Norgerhaven (Nederland)

Bjørgvin ungdomsenhet Kragerø fengsel

Bergen fengsel Ungdomsenhet Øst

Stavanger fengsel Ila fengsel og forvaring

Bredtveit fengsel Ullersmo 

Stavanger fengsel Kongsvinger

Skien fengsel Ringerike

Vadsø fengsel
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Hittil besøkt 16 fengsler med høy og 
særlig høy sikkerhet



Faglig uavhengighet

• Helsepersonells rolle ved bruk av tvangsmidler;  
sikkerhetscelle og belteseng

• Helsepersonells rolle ved isolasjon 
(domstolsbesluttet, administrativt besluttet, 
selvisolasjon)

• Bruk av isolasjonsceller ved vurdert risiko for 
selvmord

• Overhengende risiko for umenneskelig 
behandling

• Selvmordsfare for nyinnsatte 
varetektsinnsatte 

• Sikre rask tilgang til livsviktige medisiner 
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Dokumentasjon/rapportering av skader
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• Betydningen av å dokumentere/rapportere 
skader på innsatte

• Situasjoner med økt risiko: transport, 
innkomst,  opphold på restriktiv 
avdeling/sikkerhetscelle

• Helseavdelingen bør ha kamera tilgjengelig 

• Varsling hvis helsepersonell mistenker at 
innsatte har vært utsatt for uforholdsmessig 
maktbruk



• «Samtalelapper» for timebestilling legger opp 
til deling av personsensitiv informasjon

• Medisinutdeling av ansatte uten helsefaglig 
bakgrunn: 

• Undergraver vern av helseinformasjon 

• Øker risiko for feil 

• Betjenter som tolk i helsesamtaler

• Betjenter i rommet under helsesamtaler

• Etisk dilemma: Deling av helseinformasjon 
som resulterer i tvangstiltak

01.11.2017 7

Taushetsplikt og konfidensialitet



Politiarrest og legevakt
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• Tønsberg sentralarrest og legevakt

• Drammen sentralarrest og legevakt

• Gardermoen politistasjon og legevakt

• Ålesund sentralarrest og legevakt

• Lillestrøm sentralarrest og legevakt

• Bergen sentralarrest og legevakt



Helsetjenester: primært legevakt Legevaktens rolle og oppgave

• Rolle: pasientens helse og velferd 

• Unntak sakkyndige oppgaver 

• «Klarering for arrest» 

Legevakter bør sikre at de aldri utfører 
medisinske undersøkelser som er, eller 
oppfattes å være, en godkjenning av selve 
arrestoppholdet.

• Dokumentasjon og rapportering av skader 

• Legevakten bør ha tilgang til kamera; 
dokumentasjon av skader i journal

• Risiko for at uforholdsmessig maktbruk ikke 
avdekkes 
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Taushetsplikt og konfidensialitet - risikofaktorer

• Politi til stede under helsekonsultasjoner på legevakt

• Ikke alle leger bevisste på roller

• Politiet bør ikke kunne høre hva som sies i 
pasientrommet

• Politiet bør heller ikke kunne se inn i pasientrommet, 
med mindre helsepersonellet i særlige tilfeller selv ber 
om dette

• Behov for egnede lokaler som kan ivareta både sikkerhet 
og konfidensialitet (eks. fra Drammen legevakt)
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Politiets utlendingsinternat Trandum

01.11.2017 11

• Ikke importmodellen
• Sykepleiere ansatt av politiet
• Eksternt innkjøpte legetjenester fra privat firma – politiet eneste 

kunde 

• Involvering i inngripende kontrolltiltak som sikkerhetsavdeling

• Manglende overholdelse av internerte pasienters fortrolige 
helseopplysninger

• Svak praksis for dokumentasjon og rapportering av skader
• Mangler prosedyre for hvor og hvordan helsepersonell på Trandum 

kan innrapportere evt. bekymring for maktbruk (CPT 2011)
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