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VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE - HØRINGSUTTALELSE FRA LSA 

 

Det vises til Deres brev av den  15.12.2014 med høringsfrist den 26.01.2015. 

 

Rusmestringsenheter er et fengselstilbud til personer med dominerende rusproblem. 

For innsatte som soner i rusmestringsenhetene er det nødvendig at  samarbeid mellom Kriminal 

omsorgen og Helse- og omsorgstjenester i kommunene og spesialisthelsetjeneste fungerer. 

Dette redegjøres det klart for i veilederen. Det poengteres at også innsatte har pasientrettigheter i 

forhold til gode og nødvendige helse- og omsorgstjenester, og denne pasientgruppen har i større 

grad enn mange andre behov for et koordinert tilbud i samsvar med samhandlingsreformen.. 

 

Det er til nå ingen systematisert kunnskap om rusmestringsenhetene, veilederen er et nødvendig 

bidrag til å kvalitetsikre behandlingstilbudet til denne gruppen. Det redegjøres helt konkret for 

ansvarsplassering, blant annet for søknad om, gjennomføring av og oppfølging etter utskrivning av 

pasienter som er under tverrfaglig spesialisert behandling,(TSB), nødvendig og nyttig klargjøring .  

 

Fengelshelsetjenesten ( FHT) har ansvar for primærhelsetjenestetilbudet til innsatte. Det er et krav 

at rusmestringsenhetene skal ha medisinske fagpersoner, de skal utrede og foreta medisinsk 

vurdering av pasientene.. Etter vår vurdering er ansvarsforholdet og oppgaver mellom FHTog 

rusmestringsenhetens medisinsk faglig ansvarlige  noe uklar.  

 

Det heter i veilederen at FHT skal motivere  innsatte, som har behov for tilbudet,  til å søke seg til 

rusmestringsenheten.Etter vår vurdering bør både oppfølging av somatisk helseproblematikk og – 

som det spesielt er nevnt i veilederen- eventuell forskrivning av vanedannende legemider- være 

FHT sitt ansvar, i flere tilfelle kjenner jo FHT den innsatte også fra før overføring til 

rusmestringsenheten. 

 

Den inneholder et kapittel som beskriver behandling, behandlingsprogram og diverse andre  tiltak 

som beskriver forhold for all form for behandling  uavhengig av hvor den finner sted. Vi stiller 

spørsmål ved nødvendigheten av å beskrive dette her, det anbefales heller å skrive en lenke til mer 

fyldestgjørende faglitteratur.  Veilederen har gode og nødvendige henvisninger til relevant 

regelverk. 
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