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Det følger av Sivilombudet sin rapport om kvinner i fengsel at en stor andel av
kvinnelige innsatte har vært utsatt for seksuelle overgrep, og at flere av de
innsatte derfor har knyttet negative opplevelser til menn.1 Til tross for dette, har
mange av de kvinnelige innsatte kun tilgang til å kunne benytte seg av mannlig
helsepersonell, som fastlege eller gynekolog. Dette kan man blant annet se et
eksempel på i Norges største kvinnefengsel, “Bredtveit fengsel”, hvor det kun har
vært en mannlig lege i en lang periode.2
De som har blitt utsatt for seksuelle overgrep kan synes det er svært ubehagelig
og vegrer seg for å besøke en mannlig lege eller gynekolog. Det resulterer igjen i
at flere unnlater å besøke legen og lar det i stedet gå på bekostning av sin egen
helse. Dette er alvorlig. Spesielt hvis det gjør at den innsatte for eksempel unnlater
å ta viktige kvinnehelse-undersøkelser hos en gynekolog som en celleprøve. Dette
kan ha alvorlige konsekvenser for kvinnens liv. Vi mener at ingen skal måtte havne
i en situasjon hvor de velger å unnlate å ta opp sine helsemessige utfordringer
fordi det er ubehagelig å møte et mannlig helsepersonell på grunn av tidligere
opplevelser.
Forskjellen mellom kvinnene i fengsel og kvinnene utenfor, er at utenfor kan
kvinnene selv ønske seg til en mannlig eller kvinnelig lege, mens i fengselet er det
kommunen som bestemmer en fengselslege til de innsatte. Selv om kvinnene er
innsatte i et fengsel, er de fortsatt kvinner. Vi mener at disse kvinnene skal, på lik
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linje med kvinner utenfor fengsel, få muligheten til å kunne velge mellom mannlig
og kvinnelig helsepersonell.
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Sikre at kvinner i fengsel får muligheten til å kunne velge mellom mannlig
og kvinnelig helsepersonell.

