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Svar på henvendelse - Lovfortolkning - Rundskriv IK-28/89 - Tannbehandling til innsatte i 
fengsel 

Det vises til din e-post datert 7. februar 2018 der du etterspør en tydelig definisjon på hvem 
som omfattes av begrepet "innsatte i fengsler" og som dermed har rett til tannbehandling i 
fengsel etter Rundskriv IK-28/89 og Helsedirektoratets veileder om helse- og omsorgstjenester 
til innsatte i fengsel (IS-1971). Det vises videre til din e-post datert 14. mars 2018, der du 
etterlyser svar på henvendelsen. Helsedirektoratet beklager den lange saksbehandlingstiden. 
 
Det følger av lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) § 1-1 at fylkeskommunen skal 
sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttannhelsetjenester, i rimelig grad er 
tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Dette inkluderer innsatte i fengsler. 
 
Innsatte i fengsler er i utgangspunktet ikke omfattet av gruppene som har rett til nødvendig 
tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3, jf. § 2-1. 
Enkelte fylkeskommuner har likevel valgt å innlemme innsatte i fengsler som gruppe E-
pasienter, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e, "andre grupper som 
fylkeskommunen har vedtatt å prioritere".  
 
Fylkeskommunen mottar et øremerket tilskudd fra staten til dekning av utgifter til organisering 
av et tilbud om tannbehandling for innsatte i fengsel. Fylkeskommunens ansvar for å tilby 
tannhelsetjenester til innsatte i fengsler er nærmere beskrevet i Rundskriv IK-28/89 om 
tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler og i Helsedirektoratets veileder om helse- og 
omsorgstjenester til innsatte i fengsel (IS-1971). 
 
Det følger av Rundskriv IK-28/89 at fylkeskommunens ansvar gjelder for "innsatte i fengsler". 
Verken rundskrivet eller Helsedirektoratets veileder definerer nærmere hvilke typer 
straffegjennomføring som medfører at en person anses som "innsatt i fengsel".  
 
Fengselsstraff og forvaring kan i dag gjennomføres på flere ulike måter. Lov om gjennomføring 
av straff mv. (straffegjennomføringsloven) gir i kapittel 3 oversikt over de ulike 
gjennomføringsformene for fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner.  
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Med bakgrunn i straffegjennomføringsloven, tolker Helsedirektoratet begrepet "innsatt i 
fengsel" i Rundskriv IK-28/89 til å omfatte følgende grupper innsatte: 

 Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå, jf. straffegjennomføringsloven § 
10 første ledd bokstav a) og b). 

 Innsatte i overgangsbolig, jf. straffegjennomføringsloven § 10 første ledd bokstav c). 

 Innsatte som gjennomfører straffen ved heldøgns opphold i institusjon eller sykehus, jf. 
straffegjennomføringsloven § 12 og § 13, jf. § 10 tredje ledd. Disse innsatte kan også 
etter omstendighetene omfattes av gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon 
og hjemmesykepleie), jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c. 

 
Etter Helsedirektoratets tolkning, omfattes ikke følgende grupper av begrepet "innsatt i 
fengsel" i Rundskriv IK-28/89: 

 Personer som soner utenfor fengsel med særlige vilkår etter straffegjennomføringsloven 
§ 16, jf. § 10 første ledd bokstav d. Dette omfatter personer som soner i hjemmet og 
personer som soner med elektronisk fotlenke. 

 
Dersom den innsatte har påbegynt tannbehandling i fengsel og flyttes til soning utenfor fengsel 
etter straffegjennomføringsloven § 16, jf. forskrift om straffegjennomføring kapittel 7, bør 
utgifter til påbegynt behandling dekkes av fylkeskommunen.  
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