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Høringssvar: Dokument 15/8912-29 Høring - veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest sendt fra
Helsedirektoratet
Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at utkast til veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest eret godt
utgangspunkt. Den slår fast at alle arrestanter, på lik linje med innbyggere og mennesker som oppholder seg i landet,
har rett til nødvendig helsehjelp.
Veilederen har tatt mål av seg å beskrive sentrale ansvarsforhold og gir råd knyttet til spesifikke utfordringer for
helsepersonell. Vi viser til punkt 6.2 i sentral arrestinstruks for politiet om nødvendig helsehjelp. Et hovedanliggende vil
være å sikre forsvarlig vurdering og oppfølging av den enkelte arrestant. Å bli satt i arrest er en frihetsberøvelse. Det
påhviler derfor et særlig ansvar for å ivareta grunnleggende behov hos arrestanten. Herunder rett til nødvendig
helsehjelp, medisiner, mat og behov for hvile.
NSF har følgende merknader til veilederen;
• Betalingsevne til arrestanten må ikke være til hinder for å yte nødvendig helsehjelp eller tannhelsetjeneste. Krav
om selv å dekke utgifter til nødvendige legemidler, kan være til hinder for å utøve forsvarlig helsehjelp.
• Det bør utvikles lokale rutiner knyttet til legemiddelhåndtering. NSF mener forskrift om legemiddelhåndtering for
virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp må være retningsgivende.
• Særlig sårbare arrestanter med spesielle helseutfordringer må følges godt opp. Spesielt gjelder dette ved psykisk
ustabilitet, rus og mistanker om kognitiv svikt, uavhengig av årsak. Det må være gode lokale rutiner som
sikrer observasjon og vurdering, både i arrest og i de ulike helsetjenestetilbudene. Som for eksempel
legevakt, fastlege, kommunale oppsøkende helseteam, og i spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.
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