
 
 
 

Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2017 

Helsepersonells rolle i møte med mennesker som er fratatt friheten 
i politiarrest og fengsel 

 
Torsdag 26. oktober, kl. 09.00-15.30 

Oslo Kongressenter, Auditoriet 
 

08.30  Registrering 

09.00  Velkommen ved sivilombudsmann Aage Thor Falkanger  

Del 1: Hvorfor er helsepersonell viktig for arrestanter og innsatte? 

09.15  Funn og erfaringer fra Sivilombudsmannens besøk til politiarrester og fengsler 

- Helga Fastrup Ervik, leder for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet  

09.35  The role of medical personnel in places of detention – ethical dilemmas, dual loyalty and 

the importance of international standards  

- Jörg Pont, lege og ekspert på internasjonale standarder for behandling av arrestanter og 

innsatte 

10.20  Hvordan være en god lege for dem som er fratatt friheten? 

      -   Christer Mjåset, visepresident i Den norske legeforening 

10.45 Pause 

Del 2: Utfordringer for politi og legevakt 

11.00 Panelsamtale 

Hva karakteriserer møtet mellom legevaktslegen og arrestanten, og hva er politiets rolle? Hvordan 

ivaretas arrestantens rettigheter som pasient og hvordan sikres helsepersonells taushetsplikt? Hva 

skjer hvis arrestanten har skader?  Bør leger gi «klarering» for arrest? Hvilken veiledning gir 

internasjonale standarder? Hvem bestemmer hvis legen og politiet ikke er enige? Hva er viktig for et 

godt samarbeid mellom politi og legevakt? 

Deltakere:  

- Styrk Fjærtoft Vik, assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder 

- Anne Kroken, nestleder i forsvarergruppen i Advokatforeningen 

- Ingrid H. Johansen, lege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 

- Pål Gunnar Førsund, politioverbetjent og seksjonssjef for Oslo politiarrest 

Ordstyrer: Christian Ranheim, seniorrådgiver, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 



 

12.15  Lunsj  

Del 3: Helsetjenester i fengsel 

13.00  Panelsamtale 

Hva karakteriserer forholdet mellom fengselsansatte, helsepersonell og pasienter når de er innsatte i 

fengsel? Hvordan avdekker, dokumenterer og følger helsepersonell opp skader innsatte har ved 

innkomst? Hvilken rolle har helsepersonell når innsatte er i isolasjon og underlagt tvangsmidler? Er 

det forskjeller i helsetilbudet til varetekt- og domsinnsatte? Hvordan håndterer fengselsansatte og 

helsepersonell selvmordsfare? Hvordan ivaretar helsepersonell taushetsplikten overfor innsatte 

pasienter? Hva sier internasjonale standarder om fengselshelsetjener? Hvem bestemmer hvis 

fengselshelsetjenesten og fengselsledelsen er uenige? Hva er viktig for et godt samarbeid? 

Deltakere:  

- Marte Rua, stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo 

- Espen Jambak, assisterende fengselsleder i Telemark fengsel, Skien avdeling  

- Kristin Berge Nyborg, spesialsykepleier, Bydelshelsetjenesten i Oslo fengsel 

- Renate Eliassen, spesialsykepleier, helseenheten i Vadsø fengsel  

- Johan Lothe, daglig leder i Wayback  

- Farukh Qureshi, fengselsførstebetjent og leder av Oslo fengselsfunksjonsærers forening 

Ordstyrer: journalist Kari Anne Dolonen fra tidsskriftet Sykepleien  

14.30  Kaffepause 

Del 4: Hva gjør myndighetene? 

14.45  

Hva gjør sentrale myndigheter for å sikre gode helsetjenester for mennesker som er fratatt friheten i 

politiarrest og fengsel? Hvordan kan direktoratene bidra til godt samarbeid mellom politi, 

kriminalomsorg og helsepersonell på en måte som ivaretar rettighetene til de som er fratatt friheten?  

Deltakere:  

- Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør for innhold og kapasitet, Kriminalomsorgsdirektoratet 

- Jørn Schjelderup, leder for Politioperativ seksjon i Avdeling for politiberedskap og 

krisehåndtering, Politidirektoratet  

- Bente Moe, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet 

- Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk i Den norske legeforening 

Ordstyrer: Helga Fastrup Ervik 

15.30 Seminarslutt 

 


