Samarbeidsavtale

Tjenestetilbud til innsatte i
Vestoppland fengsel og Hedmark fengsel
Gjøvik kommune, Hamar kommune, Stange kommune, Vestre Slidre kommune,
Hedmark fengsel, Vestoppland fengsel og Sykehuset Innlandet HF

Samarbeidsavtale
Tjenestetilbud til innsatte i Vestoppland fengsel og Hedmark fengsel
Følgende parter er med i samarbeidsavtalen:
Stange kommune, Hamar kommune, Gjøvik kommune, Vestre Slidre kommune
Hedmark fengsel og Vestoppland fengsel og Sykehuset Innlandet HF
Avtalen omfatter personer innsatt1 i Hedmark fengsel (Ilseng avdeling og Hamar
avdeling) og Vestoppland fengsel (Gjøvik avdeling og Valdres avdeling).
Formål med samarbeidsavtalen
Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom tjenestene og å bidra til at
innsatte med behov for spesialisthelsetjeneste får ivaretatt sine rettigheter i henhold til
Pasient- og brukerrettighetsloven.
Denne avtalen er en tilleggsavtale jfr. Overordnet samarbeidsavtale, hvor den enkelte
kommune og Sykehuset Innlandet HF kan inngå tilleggsavtaler. Denne avtalen er
forankret i Samarbeidsavtale 2019–2023, mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i
sykehusområdet, samt Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og
kriminalomsorgen region øst, sør og sørøst.
Sykehuset Innlandet HF og kommuner yter tjenester og behandling til innsatte i fengsler
med grunnlag i en hver tid gjeldende lovverk og regelverk for de enkelte parter.
Kommunens ansvar
Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helseog omsorgstjenesten.
Kommunen skal samarbeide med spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen for å gi
innsatte et best mulig helsetilbud.
Spesialisthelsetjenestens ansvar
Sykehuset Innlandet vurderer henvisningen på lik linje med andre henvisninger når det
gjelder rett til nødvendig helsehjelp.
Ved oppstart av poliklinisk behandling/vurdering, må fengselslegen kontaktes med
tanke på avklaring av soningstid og sted. Ved kort soningstid bør det etter avtale med
pasienten, avtales om det er hensiktsmessig å videresende henvisningen til annet
DPS/TSB rusteam eller annet helseforetak.
Ved behandlingsoppstart innen psykisk helsevern må det vurderes i hvert enkelt tilfelle
hvorvidt samtaler skal finne sted i fengsel eller ved DPS.
Kriminalomsorgens ansvar
Innsatte som har behov for helsehjelp har en absolutt og ufravikelig rett til helsehjelp og
fengselet skal være behjelpelig med tilrettelegging for at behandlingen skal kunne

Innsatt i fengsel omfatter alle personer som befinner under kriminalomsorgens ansvar og er innsatt i
institusjon. Avtalen skiller ikke mellom innsatte, enten de er i varetekt, bøtesoning eller vanlig soning.
1

gjennomføres. Dette inkluderer spesialisthelsetjenestens og kommunenes behov for
sikkerhet i tilknytning til utøvelse og gjennomføring av behandling.
Fengselet har ansvar for nødvendig informasjon til helsetjenesten, herunder også
generell informasjon av sikkerhetsmessig art og informasjon om regelverk og sikkerhet i
enkelttilfeller.
Avvik
Samarbeidspartene skal registrere og rapportere avvik i forhold til denne avtalen. Avvik
behandles etter vanlige rutiner i den enkeltes virksomhet.
Samarbeid
For å sikre kontinuerlig dialog mellom partene skal det avholdes samarbeidsmøter
mellom partene ved behov. Partene er enige om at det holdes samarbeidsmøte årlig.
Ansvaret for innkalling og gjennomføring av møter går på omgang mellom Sykehuset
Innlandet og kommunene. Sykehuset Innlandet innkaller til første møte i 2020.
Det opprettes lokale samarbeidsutvalg der dette er hensiktsmessig, der alle parter er
representert.
Overordnet samarbeidsutvalg orienteres årlig om avtalen, jmf Overordnet
samarbeidsavtale punkt om varighet, revisjon og oppsigelse.
Avtalens varighet og endring
Avtalen erstatter avtale av 2008, og trer i kraft ved dato for signering. Avtalen løper til
den sies opp av en av partene. Det gjelder en oppsigelsesfrist på tre måneder.
Sted/dato …………………………………………………………………………
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