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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um rétt fanga til heilbrigðisþjónustu samkvæmt íslenskri löggjöf og 
alþjóðasamningum. Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka hvort stjórnvöld uppfylli 
skuldbindingar sínar varðandi heilbrigðisþjónustu í fangelsum. Rannsóknarspurningin er: „Er 
heilbrigðisþjónustu við fanga ábótavant?“. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni er annars vegar farið ítarlega yfir þau ákvæði laga 
um fullnustu refsinga nr. 15/2016 og laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 sem tryggja eiga 
rétt fanga til heilbrigðisþjónustu. Jafnframt eru skoðuð ákvæði alþjóðasamninga sem Ísland er 
aðili að með beinum eða óbeinum hætti sem kveða á um rétt til heilbrigðisþjónustu. Sérstaklega 
eru skoðaðar alþjóðlegar reglur um rétt fanga til heilbrigðisþjónustu. Hins vegar er farið ítarlega 
yfir nýjustu skýrslur innlendra og erlendra úttektar- og eftirlitsaðila; skýrslur CPT nefndarinnar, 
skýrslur vegna OPCAT eftirlits, skýrslur Ríkisendurskoðunar og álit Umboðsmanns Alþingis. Auk 
þess er rýnt í nýútkomna skýrslu starfshóps um málefni fanga og aðgerðaráætlun sem 
starfshópur á vegum dómsmálaráðherra vann í framhaldi af eftirlitsheimsókn CPT nefndarinnar 
í maí 2019. 

Helstu niðurstöður eru þær að þrátt fyrir fjölda úttekta á stöðu heilbrigðismála innan 
fangelsanna síðustu áratugi og margítrekaðar ábendingar innlendra og erlendra eftirlitsaðila 
hafa litlar úrbætur orðið af hálfu stjórnvalda. CPT nefndin mat það svo í skýrslu sinni frá árinu 
2019 að stjórnvöld á Íslandi viðurkenni ekki raunverulega þörf fanga fyrir heilbrigðisþjónustu og 
dómsmálaráðuneytið hefur viðurkennt að framkvæmd laga tryggi ekki mannréttindi fanga með 
fullnægjandi hætti. Ýmislegt hefur þó snúist til betri vegar frá árinu 2019. Má í því sambandi 
nefna stofnun geðheilsuteymis fangelsanna sem vonir standa til að muni marka tímamót í 
geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga. Samningar um geðheilsuteymið eru þó enn sem komið er 
tímabundnir og þjónustan í mótun. Betur má ef duga skal. Því er rannsóknarspurningunni 
svarað játandi: Heilbrigðisþjónustu við fanga er ábótavant á Íslandi. 
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Abstract 

This thesis deals with the right of prisoners to health care according to Icelandic legislation and 
international agreements. The purpose of the thesis is to investigate whether Icelandic 
authorities fulfil their obligations regarding prisoners‘ right to health care in prisons. The 
research question is: „Are the health care services given to prisoners while in prison 
insufficient?“.  

In order to seek an answer to the research question the provisions of the Act on the Execution 
of Sentences no. 15/2016 and the Health Services‘ Act no. 40/2007 are thoroughly looked at 
and scrutinized. Provisions of international agreements that stipulate prisoners‘ right to health 
care are furthermore examined. Special attention is paid to international rules on prisoners‘ 
right to health care while in prison. Recent reports from domestic and foreign auditing and 
monitoring bodies are reviewed in detail, ie. reports of the CPT Committee, reports on OPCAT 
monitoring, reports of the National Audit Office and the opinion of the Parliamentary 
Ombudsman. In addition, a review was carried out on the recent report of a working group on 
prisoner issues and an action plan prepared by a working group under the auspices of the 
Minister of Justice following the CPT Committee's inspection visit in May 2019. 

The main findings of the study are that in recent decades numerous assessments have 
repeatedly called for necessary improvements in prisoners‘ health care while in prison. Despite 
repeated calls for actions and improvement authorities have not in any sufficient way 
responded in the necessary manner. The CPT committee assessed in its report from 2019 that 
Icelandic authorities do not seem to recognize the real need of improvement in prisoners‘ 
health care services. The Ministry of Justice has acknowledged that implementation of laws 
does not adequately guarantee the human rights of prisoners. However, a number of things 
have changed for the better since 2019. A mental health care team for prisoners and prisons 
has been established. This will hopefully mark a turning point in mental health services for 
prisoners. Contracts regarding the mental health team are, however, still temporary and the 
service is being developed. Other improvements following proposals from the CPT committee‘s 
suggestions are also being planned, but not yet finalized. Therefore, the research question 
needs to be repsonded to in the affirmative: The health care services given to prisoners while 
in prison is insufficient.  
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Inngangur 

“It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation 
should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.”  

– Nelson Rolihlahla Mandela 

Frelsissvipting getur haft alvarleg, neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu þess sem henni 

sætir og því er mikilvægt að þeir sem sæta frelsissviptingu njóti bestu heilbrigðisþjónustu sem 

völ er á.  

Fangar eiga lögum samkvæmt sama rétt til heilbrigðisþjónustu og aðrir þjóðfélagsþegnar en 

vegna frelsissviptingar eiga þeir ekki sömu möguleika og almenningur til að sækja þá þjónustu 

sem þeir þarfnast. Undanfarin ár hefur töluverð umræða orðið um skort á heilbrigðisþjónustu 

við fanga, sér í lagi geðheilbrigðisþjónustu. Til vitnis um það eru sem dæmi skýrslur alþjóðlegrar 

eftirlitsnefndar (CPT nefndin) sem hefur frá árinu 1993 komið fimm sinnum í eftirlitsheimsóknir 

hingað til lands og ítrekað sent íslenskum yfirvöldum ábendingar um það sem betur má fara í 

fangelsiskerfinu. Lengi vel var lítið sem ekkert gert til að bæta úr og bregðast við ábendingunum.  

Ríkisendurskoðun hefur ítrekað gert alvarlegar athugasemdir við stöðuna í heilbrigðismálum 

innan fangelsanna án þess að við væri brugðist á sómasamlegan hátt.  

Umboðsmaður Alþingis hefur einnig talað fyrir umbótum á sviði heilbrigðisþjónustu við fanga 

og dómsmálaráðuneytið sagði í svari við fyrirspurn umboðsmanns Alþingis að mannréttindi 

fanga á Íslandi væru ekki tryggð vegna skorts á geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum. Enginn 

geðlæknir hefur starfað í íslensku fangelsi síðan árið 2013. Þá hætti geðlæknirinn á Litla-Hrauni, 

að eigin sögn af því að ekki var hægt að veita lágmarksþjónustu í fangelsinu.1  

Margt hefur þó færst til betri vegar hvað þetta varðar á undanförnum árum: ábyrgð á 

heilbrigðisþjónustu við fanga hefur verið skilgreind betur og færð undir heilbrigðisráðuneytið; 

nýir samningar hafa verið gerðir milli Fangelsismálastofnunar og Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins; geðheilsuteymi hefur verið sett á fót; eftirlitsnefnd með aðstæðum 

 
1 Sunna Karen Sigurþórsdóttir, „Geðlæknirinn á Litla-Hrauni hætti því ekki var hægt að veita lágmarksþjónustu“ 
(visir.is) <https://www.visir.is/g/20171621753d> skoðað 7. desember 2021. 
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frelsissviptra (OPCAT) hefur tekið til starfa; CPT nefndin kom í sína fimmtu eftirlitsheimsókn; 

Ríkisendurskoðun hefur gert aðalúttekt á heilbrigðisþjónustu fanga og margt fleira.  

Það er því fróðlegt að rannsaka í þessari ritgerð hvernig stöðu mála í heilbrigðisþjónustu við 

fanga er háttað nú til dags eftir að framangreindar úrbætur hafa verið gerðar og leggja þannig 

mat á það hvort heilbrigðisþjónustu við fanga sé enn ábótavant. Rannsóknarspurningin er: Er 

heilbrigðisþjónustu við fanga ábótavant? 

Í ritgerðinni er fjallað um rétt fanga til heilbrigðisþjónustu og farið yfir stöðu heilbrigðisþjónustu 

í íslenskum fangelsum. Horft er til markmiða og ákvæða laga um heilbrigðisþjónustu og laga um 

fullnustu refsinga sem viðmiða auk þeirra sjónarmiða sem komið hafa fram í skýrslum 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu fanga, skýrslum CPT 

nefndarinnar, skýrslum vegna OPCAT eftirlits, skýrslum Ríkisendurskoðunar og umboðsmanns 

Alþingis auk fréttaflutnings fjölmiðla. 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Í fyrri hluta er fjallað um rétt til heilbrigðis eins og hann birtist í 

íslenskri löggjöf og alþjóðasamningum. Í seinni hlutanum er sjónum beint að framkvæmd laga, 

sem þetta málefni snerta, í íslenskum fangelsum og skoðað hvort heilbrigðisþjónustu við fanga 

á Íslandi sé ábótavant. Í því skyni er farið ítarlega yfir nýjustu skýrslu CPT nefndarinnar sem 

heimsótti íslensk fangelsi á árinu 2019 og skýrslur umboðsmanns Alþingis í kjölfar OPCAT 

eftirlits í íslenskum fangelsum, aðalúttekt Ríkisendurskoðunar á heilbrigðisþjónustu við fanga 

og nýútkomna skýrslu starfshóps á vegum dómsmálaráðherra um málefni fanga. Auk þess sem 

litið verður til dóma og álita umboðsmanns Alþingis. Að lokum verður rannsóknarspurningunni 

„Er heilbrigðisþjónustu við fanga ábótavant?“ svarað. 
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1. Íslensk löggjöf sem tryggir rétt til heilbrigðisþjónustu 

Réttur borgaranna til heilbrigðisþjónustu er tryggður í íslenskum rétti og fjölda alþjóðlegra 

samninga sem Ísland er aðili að.  

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands2 var samþykkt af Alþingi með lögum nr. 33/1944 og gekk í gildi 

við stofnun lýðveldisins á Þingvöllum 17. júní 1944. Stjórnarskráin hefur að geyma helstu 

meginreglur um stjórnskipulag ríkisins en einnig er í henni að finna ákvæði um ýmis 

grundvallarréttindi borgaranna, sem og hömlur við því að á þau réttindi sé gengið. 

Stjórnarskráin er æðst íslenskra laga og almenn lög mega ekki brjóta í bága við stjórnarskrána. 

Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á einstökum köflum stjórnarskrárinnar og ber þar hæst 

endurskoðun mannréttindakafla hennar árið 1995.3 Rétturinn til heilbrigðisþjónustu er 

tryggður í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, sem er í mannréttindakafla hennar:  

Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, 
örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. 

Ákvæði sem tryggja rétt til heilbrigðis og/eða heilbrigðisþjónustu er að finna í fjömörgum 

lögum. Má þar nefna lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, lög um sjúklingatryggingu nr. 

111/2000, lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/20074, lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007, 

lög um almannatryggingar nr. 100/2007, lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008, lög um 

sjúkraskrár nr. 55/2009 og lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. Settar hafa verið 

reglugerðir um nánari framkvæmd margra af framangreindum lögum. 

Þá veita dómar og álit umboðsmanns Alþingis mikilvægt aðhald vegna réttar borgaranna til 

heilbrigðis og heilbrigðisþjónustu. 

Hér á eftir verður fjallað um mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og lög um heilbrigðisþjónustu 

nr. 40/2007. 

 

 
2 Hér eftir „stjórnarskráin“ í viðeigandi beygingarmynd eða „stjskr.“ 
3 Forsætisráðuneytið, „Stjórnarskráin“ (Stjórnarráð Íslands) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/stjornskipan-
og-thjodartakn/stjornarskrain/> skoðað 15. júlí 2021. 
4 Hér eftir „heilbrigðislög“ eða „hþl.“ 
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1.1. Mannréttindakafli Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

Mannréttindi hafa verið stjórnarskrárbundin réttindi borgaranna hér á landi frá gildistöku fyrstu 

stjórnarskrárinnar nr. 1 frá 5. janúar 1874. Mannréttindaákvæði hennar voru nánast samhljóða 

mannréttindaákvæðunum í dönsku stjórnarskránni frá árinu 1849. Hvergi var vikið að rétti 

borgaranna til heilbrigðis og/eða heilbrigðisþjónustu. Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar 

héldust að mestu óbreytt við endurskoðun hennar 1915 og setningu nýrrar stjórnarskrár árið 

1920. Þegar núgildandi stjórnarskrá nr. 33/1944 var sett voru aðeins gerðar breytingar á kafla- 

og greinarnúmerum mannréttindaákvæðanna. Það var því ekki fyrr en árið 1995 þegar 

frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 

með síðari breytingum, varð að samnefndum lögum nr. 97/1995, sem mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar tóku efnislegum breytingum. Þá var talið tímabært að endurskoða 

mannréttindaákvæðin með tilliti til þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland hafði gengist 

undir með því að gerast aðili að alþjóðlegum sáttmálum til verndar mannréttindum og var það 

eitt af markmiðum breytinganna sem gerðar voru.5  

Ákveðið var að taka einkum til skoðunar þau ákvæði sem er að finna í Mannréttindasáttmála 

Evrópu og Alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.6  

Með þessari endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar voru lögfest mikilvæg réttindi 

borgaranna, sem ekki verða upptalin hér að öðru leyti en því sem viðkemur umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar, sem er réttur fanga til heilbrigðisþjónustu. Því verður hér á eftir fjallað um þrjár 

greinar mannréttindakaflans sem því tengjast: (a) 68. gr. sem lýtur meðal annars að fortakslausu 

banni gegn ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð, (b) 65. gr., jafnræðisreglunni, sem felur í sér 

bann við mismunun, og (c) 76. gr. sem verndar rétt borgaranna til heilbrigðisþjónustu. 

1.1.1. Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar (65. gr. stjskr.) 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis 
og stöðu að öðru leyti. 
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. 

 
5 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 297. mál. 
6 Sjá nánari umfjöllun um þá sáttmála í kafla 2.1. 
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Í 65. grein stjórnarskrárinnar er sett fram almenn jafnræðisregla þar sem kveðið er á um að allir 

skuli vera jafnir fyrir lögunum. Reglan er upphafsákvæði VII. kafla stjórnarskrárinnar sem er hinn 

eiginlegi mannréttindakafli hennar. Reglan hafði fram að þessu ekki verið bundin í 

stjórnskipunarlög með skýrum hætti, en hafði þó engu að síður verið álitin ein helsta 

undirstaðan í íslenskri stjórnskipan og í íslenskum rétti almennt. Mikilvægi reglunnar felst í því 

að hún er leiðbeiningarregla um bann við mismunun sem ber ávallt að hafa að leiðarljósi, hvort 

heldur sem er við lagasetningu eða skýringu laga, þar á meðal annarra stjórnarskrárbundinna 

mannréttindaákvæða. Reglan gildir því á öllum sviðum löggjafar og veitir öllum jafna lagavernd 

og á þannig að tryggja að allir njóti mannréttinda án mismununar.7 

Sambærilega reglu er að finna í 26. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

og í 14. gr. Mannréttindasáttmálans.8 Í ýmsum sérsamningum á vegum Sameinuðu þjóðanna 

hefur jafnræðisreglan verið útfærð með ítarlegri hætti í tengslum við ákveðna hópa manna sem 

sérstök hætta þykir á að geti sætt mismunun. Má í því sambandi benda á samning um afnám 

alls kynþáttamisréttis frá árinu 1965 og samning um afnám allrar mismununar gagnvart konum 

frá árinu 1979. Ísland hefur staðfest báða þessa samninga.9 

1.1.2. Bann við pyndingum (68. gr. stjskr.) 

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu.  
Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi. 

Með tilkomu 68. greinar stjórnarskrárinnar, sem lýtur að fortakslausu banni gegn ómannlegri 

og vanvirðandi meðferð og banni við nauðungarvinnu, voru lögfestar reglur sem fela í sér 

nýmæli meðal skráðra mannréttindaákvæða í stjórnarskránni. Reglurnar höfðu fram að því 

verið taldar meðal mikilvægustu óskráðra grundvallarreglna. Greininni er umfram annað ætlað 

að veita fólki sem hefur verið svipt frelsi sínu vernd gegn pyndingum, enda getur orðið meiri 

hætta á að maður sæti ómannúðlegri meðferð þegar honum er haldið föngnum gegn vilja 

 
7 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 297. mál, Um 3. gr., 2. mgr. 
8 Nánar er fjallað um Alþjóðasamninginn og Mannréttindasáttmálann í kafla 2 
9 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 297. mál, V. Helstu efnisatriði frumvarpsins, 6. mgr. 
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sínum. Er þar sérstaklega litið til handtekinna manna, gæslufanga, manna sem hafa verið sviptir 

frelsi vegna andlegrar vanheilsu og ósakhæfra ungmenna sem vistuð eru á unglingaheimili.10 

Fyrir umrædda breytingu á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar var sambærilega reglu hvorki 

að finna í stjórnarskrárákvæðum né í almennri löggjöf en í alþjóðlegum mannréttinda-

samningum sem Ísland hefur fullgilt voru skýr ákvæði um bann við pyndingum, ómannúðlegri 

og vanvirðandi meðferð og refsingu, sem og bann við þrælkun og nauðungarvinnu. Nægir þar 

að nefna 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 7. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi. Í þeim báðum eru þessi réttindi sérstaklega talin meðal ófrávíkjanlegra 

réttinda sem stríðsástand getur aldrei réttlætt að vikið verði frá. Þá hafa verið gerðir 

sérsamningar um bann við pyndingum á vettvangi Evrópuráðsins og Sameinuðu þjóðanna, sem 

nánar verður fjallað um í kafla 2.11 

1.1.3. Réttur til heilbrigðisþjónustu o.fl. (76. gr. stjskr.) 

Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, 
örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. 
Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. 
Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

Í 76. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um þrenns konar efnahagsleg og félagsleg réttindi. Í 1. 

mgr. er tryggður réttur til heilbrigðisþjónustu auk aðstoðar vegna örorku, elli, atvinnuleysis, 

örbirgðar og sambærilegra atvika. Ákvæðið átti sér nokkra samsvörun í 70. gr. þágildandi 

stjórnarskrár en er hér mun ítarlegra þar sem tilgreint er í 76. gr. stjórnarskrárinnar hvers konar 

ástæður geti orðið til að maður þarfnist opinberrar aðstoðar af þessum toga. Áður var einungis 

mælt fyrir um rétt þeirra sem ekki gátu séð fyrir sér og sínum og nutu ekki framfærslu annarra 

til að njóta styrkja úr opinberum sjóðum. Í ákvæðinu er jafnframt gengið út frá því að nánari 

reglur um aðstoð þá sem ákvæðið tilgreinir verði settar með lögum. Um þann hluta ákvæðisins 

sem snýr að rétti til aðstoðar vegna sjúkleika hafa meðal annars verið sett lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Er nánar fjallað um þau í kafla 1.2.12 

 
10 sama heimild, Um 6. gr. 
11 sama heimild, Um 6. gr. 
12 sama heimild, Um 14. gr. 
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Í Félagsmálasáttmála Evrópu og Alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi eru reglur af sama meiði. Má í því sambandi benda á 13. gr. Félagsmálasáttmálans þar 

sem meðal annars eru fyrirmæli um réttinn til læknishjálpar og 11. gr. Alþjóðasamningsins sem 

kveður meðal annars á um rétt sérhvers manns til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu.13 

Í 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um rétt til menntunar og fræðslu og í 3. mgr. eru 

ákvæði sem tryggja börnum vernd og umönnun og voru það nýmæli í stjórnarskránni. Ekki 

verður nánar fjallað um 2. og 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar hér. 

1.2. Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 taka til skipulags heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Lögin 

grundvallast á 76. gr. stjórnarskrárinnar sem tryggir öllum sem þess þurfa rétt til 

heilbrigðisþjónustu. Markmið laganna er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju sinni til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri 

heilbrigði og er markmiðslýsingin í samræmi við skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar á heilbrigði. Í frumvarpi því sem varð að lögum um heilbrigðisþjónustu er tekið 

fram að ákvæði 76. gr. stjskr. sé ekki þess eðlis að menn geti byggt á því sjálfstæðan rétt til 

heilbrigðisþjónustu af tilteknu tagi, heldur sé það hugsað sem markmiðslýsing sem líta beri til 

við framkvæmd laganna og við skýringu einstakra ákvæða þeirra og annarra laga sem veita 

beinan rétt til heilbrigðisþjónustu. Sá fyrirvari er jafnframt settur fram í lögskýringagögnum að 

framkvæmd laganna sé ávallt að stórum hluta háð fjárveitingum til málaflokksins í fjárlögum 

hverju sinni.14  

1.2.1. Hlutverk og heimildir heilbrigðisráðherra 

Heilbrigðisráðherra fer með yfirstjórn heilbrigðismála, sbr. 2. gr. laga um heilbrigðisþjónustu. 

Eitt af meginhlutverkum ráðherra er að marka stefnu um heilbrigðisþjónustu innan ramma 

laganna og er honum heimilt að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að framfylgja stefnu sinni, 

svo sem varðandi skipulag heilbrigðisþjónustu, forgangsröðun verkefna innan hennar, 

hagkvæmni, gæði og öryggi þjónustunnar ásamt aðgengi að henni, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. 

 
13 sama heimild, um 14. gr. sama heimild, Um 14. gr. 

14 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 281 - 272. mál, Um 1. gr. 
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Tilgangur ákvæðisins er að veita ráðherra nauðsynlegar valdheimildir svo honum sé unnt að 

stýra heilbrigðiskerfinu og skipuleggja það innan ramma laganna. Hann ákveður því hvort og í 

hvaða mæli tiltekin heilbrigðisþjónusta sé veitt með greiðsluþátttöku ríkisins, hvar hún sé veitt 

og af hverjum.15  

Í lögunum er ráðherra falið umboð ríkisins til samningsgerðar um heilbrigðisþjónustu og 

greiðsluþátttöku ríkisins vegna hennar.16 Í 1. mgr. 28. gr. laganna er kveðið nánar á um form og 

efni samninga um heilbrigðisþjónustu sem ráðherra gerir en samningar skulu vera í samræmi 

við stefnu um forgangsröðun verkefna, hagkvæmni og gæði þjónustunnar og aðgengi að henni. 

Þá skal í samningum um heilbrigðisþjónustu meðal annars kveða á um magn og tegund 

þjónustu, hvar hún skuli veitt og af hverjum. Ráðherra hefur einnig skv. 2. mgr. 28. gr. laganna 

heimild til að takmarka samningsgerð sína við hluta þeirra aðila sem veitt geta tiltekna 

heilbrigðisþjónustu sé framboð hennar meira en þörf er á eða unnt er að semja um með hliðsjón 

af fjárheimildum.17 Í þessu sambandi er rétt að benda á að lögin um heilbrigðisþjónustu hafa 

stöðu sérlaga gagnvart ákvæðum samkeppnislaga sem felur það í sér að ákvæði hþl. ganga 

framar ákvæðum samkeppnislaga þegar umrædd ákvæði teljast ósamrýmanleg.18 

1.2.2. Skilgreining heilbrigðisþjónustu 

Lögum um heilbrigðisþjónustu er ætlað að marka tiltekinn ramma um það hvaða þjónusta telst 

heilbrigðisþjónusta í skilningi laganna og er skilgreiningin á heilbrigðisþjónustu í lögunum því 

afar víðtæk. Í 1. tölul. 4. gr. laganna er heilbrigðisþjónusta skilgreind sem:  

… hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun, sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, 
hjálpartækjaþjónusta og þjónusta heilbrigðisstarfsmanna innan og utan 
heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða 
meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa sjúklinga.  

Í frumvarpi því sem varð að lögum um heilbrigðisþjónustu kemur fram að þrátt fyrir að 

markmiðslýsingin sé ákaflega metnaðarfull og til þess fallin að stuðla að framþróun 

heilbrigðisþjónustunnar hér á landi verði menn þó að hafa í huga að möguleikar 

 
15 sama heimild, Um 3. gr. 
16 sama heimild, VII. Samningar um heilbrigðisþjónustu. 
17 sama heimild, Um 28. gr. 
18 sama heimild, Um 28. gr. 
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heilbrigðisyfirvalda til að vinna að framangreindu markmiði séu ávallt að stórum hluta háðir 

fjárveitingum til málaflokksins samkvæmt ákvörðunum löggjafans í fjárlögum hverju sinni.19 

1.2.3. Heilbrigðisumdæmi 

Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga um heilbrigðisþjónustu er landinu skipt í heilbrigðisumdæmi og 

er nánar kveðið á um það í reglugerð um heilbrigðisumdæmi og hlutverk, starfsemi og þjónustu 

heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa nr. 1111/2020.  

Í 3. gr. reglugerðarinnar er landinu skipt upp í sjö umdæmi: 1) heilbrigðisumdæmi 

höfuðborgarsvæðisins; 2) heilbrigðisumdæmi Vesturlands; 3) heilbrigðisumdæmi Vestfjarða; 4) 

heilbrigðisumdæmi Norðurlands; 5) heilbrigðisumdæmi Austurlands; 6) heilbrigðisumdæmi 

Suðurlands og 7) heilbrigðisumdæmi Suðurnesja.  

Innan hvers heilbrigðisumdæmis eru starfræktar ein eða fleiri heilbrigðisstofnanir sem hafa það 

hlutverk að sjá íbúum viðkomandi umdæmis fyrir almennri heilbrigðisþjónustu. Þær stofnanir 

hafa jafnframt með höndum rekstur heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa í umdæminu auk þess að 

taka að sér kennslu heilbrigðisstétta á grundvelli samninga við menntastofnanir, 

kennslusjúkrahús eða háskólasjúkrahús.20 

Skipting landsins í heilbrigðisumdæmi takmarkar þó ekki rétt sjúklinga til að leita sér 

heilbrigðisþjónustu þar sem þeir eiga auðveldast með að ná til hennar hverju sinni, því 2. mgr. 

5. gr. laganna tryggir rétt sjúklinga til að fá heilbrigðisþjónustu utan þess heilbrigðisumdæmis 

þar sem þeir búa.21 

Í frumvarpi því sem varð að hþl. kemur fram sá skýri vilji löggjafans að heilbrigðisþjónusta sé 

ávallt veitt á viðeigandi þjónustustigi og að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður 

sjúklinga, enda sé litið svo á að heilsugæslulæknar séu almennt hæfastir til að leggja mat á það 

á hvaða þjónustustigi rétt sé að meðhöndla sjúkling og leiðbeina honum í því sambandi.22  

 
19 sama heimild, Um 4. gr. 
20 sama heimild, Um 14. gr. 
21 sama heimild, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 5. kafli II. Skipulag heilbrigðisþjónustu. 
22 sama heimild, Um 3. gr. 
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1.2.4. Þrjú stig heilbrigðisþjónustu 

Á 150. löggjafarþingi samþykkti Alþingi lög nr. 91/2020 um breytingu á lögum um 

heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 (þjónustustig, fagráð o.fl.). Tilgangurinn með lagabreytingunni 

er að samræma lög um heilbrigðisþjónustu að þingsályktun um heilbrigðisstefnu til ársins 2030, 

sem samþykkt var á Alþingi í júní 2019. Eitt af markmiðum heilbrigðisstefnunnar er að skapa 

heildrænt kerfi sem ætlað er að tryggja samfellda þjónustu við notendur á réttu þjónustustigi 

hverju sinni. Markmiðið með lagabreytingunum er því að skilgreina betur þjónustustig, hlutverk 

og ábyrgðarsvið heilbrigðisstofnana landsins.23  

Skilgreiningar á heilbrigðisþjónustu breyttust verulega með breytingarlögunum. Fallið var frá 

gildandi skiptingu heilbrigðisþjónustunnar í tvo meginflokka, almenna heilbrigðisþjónustu og 

sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónustunni er þess í stað skipt í þrjú stig: fyrsta, 

annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu, sem nánar er lýst í 4. gr. laganna.24  

Fyrsta stigs heilbrigðisþjónusta, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna, felur í sér þjónustu 

heilsugæslu, meðferð sjúkdóma, líknarþjónustu, heilsuvernd og forvarnir, bráða- og 

slysamóttöku og aðra heilbrigðisþjónustu á vegum heilsugæslustöðva, auk þjónustu og 

hjúkrunar á hjúkrunarheimilum, í hjúkrunar- og dvalarrýmum stofnana og í dagdvöl. Á þessu 

þjónustustigi á að tryggja landsmönnum alhliða heilbrigðisþjónustu eins nálægt heimahögum 

og unnt er.25 

Annars stigs heilbrigðisþjónusta, sbr 3. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna, tekur við þegar ekki reynist 

fært að fullnægja þörfum sjúklings á fysta stigi þjónustunnar. Hún felur því í sér 

framhaldsþjónustu við sjúklinga. Hún er veitt á sjúkrahúsum um allt land, heilbrigðisstofnunum 

og starfsstofum sérfræðinga. Vilji löggjafans er að öllum landsmönnum skuli vera tryggður 

nauðsynlegur aðgangur að annars stigs heilbrigðisþjónustu og er Sjúkratryggingum Íslands 

meðal annars falið það hlutverk í lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008 að tryggja aðgengi 

sjúkratryggðra að heilbrigðisþjónustu hvar á landinu sem þeir búa og óháð efnahag sjúklings.26 

 
23 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 603 - 439. mál, Greinargerð, 2. Tilefni og nauðsyn lagasetninga. 
24 sama heimild, Greinargerð, 3. Meginefni frumvarpsins. 
25 sama heimild, Greinargerð, 3. Meginefni frumvarpsins, 3.1 Fyrsta stigs heilbrigðisþjónusta. 
26 sama heimild, Greinargerð, 3. Meginefni frumvarpsins, 3.2 Annars stigs heilbrigðisþjónusta. 
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Þriðja stigs heilbrigðisþjónusta, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna, er sérhæfð þjónusta sem 

krefst sérstakrar kunnáttu og jafnvel háþróaðrar tækni og kostnaðarsamra lyfja, auk aðgengis 

að gjörgæslu. Þriðja stigs heilbrigðisþjónusta er veitt á Landspítala og að einhverju leyti á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri í samráði við Landspítala.27 

2. Alþjóðlegar skuldbindingar varðandi rétt til heilbrigðis 

Auk þess að njóta réttar til heilbrigðis og heilbrigðisþjónustu að íslenskum lögum eru réttindi 

borgaranna til heilbrigðis og heilbrigðisþjónustu varin í fjölda alþjóðlegra mannréttinda-

samninga sem Ísland er aðili að með beinum eða óbeinum hætti. 

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna hefur verið gerður fjöldi Alþjóðasamninga um mannréttindi, 

auk margvíslegra yfirlýsinga, ályktana og samþykkta. Þeir mikilvægustu sem varðveita 

mannréttindi eru Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 

Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem báðir eru frá árinu 

1966. Ísland hefur staðfest þessa samninga og fjölda annarra sem gerðir hafa verið og innihalda 

nánari reglur um mannréttindi. Sem dæmi má nefna Alþjóðasamning um afnám alls 

kynþáttamisréttis frá 1965, Alþjóðasamning um afnám allrar mismununar gagnvart konum frá 

1979 og Samning um réttindi barnsins frá 1989.28  

Á vettvangi Evrópuráðsins hefur, allt frá stofnun þess árið 1949, verið í gangi alþjóðasamvinna 

um mannréttindi með það að markmiði að viðhalda friði og efla vernd mannréttinda í Evrópu. 

Evrópuráðið hefur lagt fram til undirritunar um 200 samninga sem átt hafa ríkan þátt í að styrkja 

mannréttindi og efla samkennd meðal ríkja Evrópu.29  

Mikilvægasti samningurinn á þessum vettvangi er Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE) frá árinu 

1950. Í honum eru talin upp helstu borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi sem aðildarríkin eru 

skuldbundin til að tryggja borgurum sínum. Evrópuráðið tryggir jafnframt vernd efnahagslegra 

og félagslegra réttinda og eru þau tilgreind í Félagsmálasáttmála Evrópu frá árinu 1961. Ísland 

 
27 sama heimild, Greinargerð, 3. Meginefni frumvarpsins, 3.3 Þriðja stigs heilbrigðisþjónusta. 
28 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 297. mál, Greinargerð, IV. Alþjóðasamningar um mannréttindi og gildi 
þeirra að landsrétti. 
29 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Evrópuráðið“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands) 
<http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/evropuradid> skoðað 6. 
júlí 2020. 
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hefur staðfest Mannréttindasáttmálann og er aðili að Félagsmálasáttmálanum. Fjöldi viðauka 

hefur verið gerður við Mannréttindasáttmálann. Ísland hefur staðfest flesta þeirra og jafnframt 

viðurkennt lögsögu Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE).30  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu alþjóðasamninga sem vernda rétt borgaranna til 

heilbrigðis og/eða heilbrigðisþjónustu og Ísland er aðili að. 

2.1. Þjóðréttarsamningar sem tryggja rétt til heilbrigðis 

Eftir þau hörmulegu mannréttindabrot sem framin voru í síðari heimstyrjöldinni urðu 

straumhvörf í alþjóðasamvinnu um vernd mannréttinda því ríki vildu ná samstöðu um vernd 

mannréttinda á alþjóðlegum vettvangi. Þetta var eitt helsta markmiðið með stofnun Sameinuðu 

þjóðanna (SÞ) árið 1945. Með Mannréttindayfirlýsingu SÞ árið 1948 náðist samstaða um hvaða 

mannréttindi ætti að vernda með alþjóðlegu samstarfi. Í yfirlýsingunni eru talin upp bæði 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og helstu réttindi af meiði efnahagslegra, félagslegra og 

menningarlegra réttinda. Mannréttindayfirlýsingin lagði grunninn að samvinnu um alþjóðlega 

mannréttindasamninga á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og í svæðabundinni samvinnu þjóða 

um mannréttindi, svo sem á vegum Evrópuráðsins við gerð mannréttindasáttmála Evrópu.31 

Ísland er aðili að öllum helstu mannréttindasamningum sem gerðir hafa verið frá því um miðja 

síðustu öld og í þeim alþjóðlegu mannréttindasamningum sem Ísland hefur fullgilt eru skýr 

ákvæði um bann við pyndingum, ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð og refsingu, svo og 

bann við þrælkun og nauðungarvinnu.32 

Hér á eftir er fjallað stuttlega um samninga, sáttmála og yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og 

Evrópuráðsins þar sem er að finna ákvæði um rétt manna til heilbrigðis og/eða 

heilbrigðisþjónustu.  

 

 
30 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 297. mál, Greinargerð, IV. Alþjóðasamningar um mannréttindi og gildi 
þeirra að landsrétti. 
31 sama heimild, IV. Alþjóðasamningar um mannréttindi og gildi þeirra að landsrétti, 2. mgr. 
32 sama heimild, Um 6.gr. 
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2.1.1. Samningar Sameinuðu þjóðanna 

Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir síðari heimsstyrjöldina af 51 ríki sem öll áttu það 

sameiginlegt að vilja efla alþjóðlegt samstarf og öryggi í heiminum. Í dag eru aðildarríki SÞ 193 

talsins. Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki yfirþjóðlegt vald og setja ekki lög, heldur leggja þær lið 

við lausnir í alþjóðlegum átökum og við stefnumótun í málum sem viðkoma öllu mannkyni. 

Tilgangur SÞ er að viðhalda friði og öryggi í heiminum, stuðla að vinsamlegum samskiptum milli 

þjóða, taka þátt í lausn alþjóðlegra vandamála, auka virðingu fyrir mannréttindum og vera 

samráðsvettvangur þjóða.33 

Á vettvangi SÞ hafa orðið til fjölmargir alþjóðasamningar, sáttmálar og yfirlýsingar sem eiga að 

tryggja rétt borgaranna í heilbrigðismálum. Á vegum SÞ starfar einnig 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization (WHO)) sem samræmir aðgerðir á 

sviði alþjóðlegra heilbrigðismála. 

Stofnsáttmáli SÞ (e. Charter of the United Nations) var undirritaður 26. júní 1945 á ráðstefnu 

um stofnun samtakanna sem haldin var í San Fransisco í Bandaríkjunum. Sáttmálinn öðlaðist 

gildi 24. október 1945 eftir að fastafulltrúar Öryggisráðsins höfðu fullgilt hann. Ísland fékk aðild 

að SÞ með undirritun sáttmálans þann 19. nóvember 1946.34 

Í 55. gr. stofnsáttmálans er meðal annars kveðið á um skyldu aðildarþjóðanna til að vinna að 

heilbrigðismálum og málum þeim skyldum.35 

Í þeim tilgangi að skapa það jafnvægis- og velmegunarástand, sem er skilyrði fyrir 
friðsamlegri og vinsamlegri sambúð á milli þjóðanna og grundvallast á virðingu fyrir 
jafnréttishugsjóninni og sjálfsákvörðunarrétti þjóða, skulu sameinuðu þjóðirnar 
vinna að: 

a. bættum lífskjörum, fullri atvinnu og aðstæðum til fjárhagslegra og 
félagslegra framfara og þróunar, 

b. lausn alþjóðafjárhagsmála, félagsmála, heilbrigðismála og mála, sem þeim 
eru skyld, alþjóðasamvinnu í menningar- og menntamálum og 

 
33 „Um Sameinuðu þjóðirnar | Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi“ (14. desember 2017) 
<https://www.un.is/stadreyndir/> skoðað 4. ágúst 2021. 
34 Evrópuvefurinn, „Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna“ (Evrópuvefurinn) 
<http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=65515> skoðað 20. október 2018. 
35 Utanríkisráðuneytið, „Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og Samþykktir milliríkjadómsins“ (Stjórnarráð Íslands) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/> skoðað 
23. júlí 2021. 
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c. að efla og halda í heiðri mannréttindum og grundvallarfrelsishugsjónum, 
án tillits til kynþáttar, kyns, tungu eða trúarbragða. 

Í 56. gr. stofnsáttmálans er kveðið á um skyldu allra meðlima til að starfa í samvinnu við 

stofnunina að því að ná því marki sem um ræðir í 55. gr. og í 57. gr. er kveðið á um að 

sérstofnanir sem hafi á hendi víðtækar alþjóðaskyldur, meðal annars í heilbrigðismálum, skuli 

ná til hinna sameinuðu þjóða.36 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin er eins og áður segir sérhæfð stofnun innan SÞ sem samræmir 

aðgerðir á sviði alþjóðlegra heilbrigðismála.37 Stofnskrá WHO var samþykkt 22. júlí 1946 á 

sérstöku alþjóðlegu heilbrigðismálaþingi í New York. Fulltrúar 61 aðildarríkis undirrituðu 

stofnskrána. WHO tók til starfa 7. apríl 1948 þegar 26 aðildarríki höfðu staðfest stofnskrána. 

Aðildarríkin eru í dag 193.38 Í stofnskránni er heilbrigði skilgreint þannig að það feli í sér 

„fullkomna líkamlega, andlega og félagslega velferð, en ekki einungis firrð sjúkdóma og 

vanheilinda“.39 

Markmiðslýsing 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu um að landsmenn skuli eiga kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, 

líkamlegri og félagslegri heilbrigði, byggir í grunninn á framangreindri skilgreiningu WHO á 

heilbrigði. Ákvæði þessa efnis var lögfest með lögum nr. 56/1973 um heilbrigðisþjónustu. Í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu sem varð að lögum nr. 56/1973 kemur fram að um sé 

að ræða stefnuyfirlýsingu þess efnis að landsbúar allir skuli eiga kost á eins fullkominni 

heilbrigðisþjónustu og kostur er að veita á hverjum tíma og að markmiðslýsingin væri í samræmi 

við skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á heilbrigði.40 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (e. The Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR)) er tímamótaskjal í sögu mannréttinda. Hún var samþykkt á Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 10. desember 1948 og er samin af fulltrúum allra heimshluta sem höfðu ólíkan 

lagalegan og menningarlegan bakgrunn. Með yfirlýsingunni er í fyrsta sinn kveðið á um þau 

 
36 sama heimild. 
37 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 586 - 906 mál. 
38 World Health Organization, „Constitution of the World Health Organization“ (World Health Organization) 
<https://www.who.int/about/governance/constitution> skoðað 23. júlí 2021. 
39 sama heimild. 
40 Alþt. 1972-1973, A-deild, þskj. 310 - 169. mál, Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 1. gr. 
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grundvallarmannréttindi sem þjóðir heims eiga að vernda.41 Mannréttindi sem allir eiga jafnt 

tilkall til án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, skoðana, þjóðernis, uppruna, 

eigna, ætternis eða annarra aðstæðna.42 

Yfirlýsingin samanstendur af borgaralegum og stjórnmálalegum grundvallarréttindum, sem og 

efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum.43 Í 1. tl. 25. gr. yfirlýsingarinnar er 

varinn rétturinn til læknishjálpar og öryggis gegn veikindum: 

Allir eiga rétt á lífskjörum sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan þeirra 
sjálfra og fjölskyldu þeirra. Telst þar til fæði, klæði, húsnæði, læknishjálp og 
nauðsynleg félagsleg þjónusta, svo og réttur til öryggis vegna atvinnuleysis, 
veikinda, fötlunar, fyrirvinnumissis, elli eða annars sem skorti veldur og menn geta 
ekki við gert. 

Mannréttindayfirlýsingin er ekki þjóðréttarsamningur og er því ekki bindandi að lögum fyrir 

aðildarríki SÞ. Yfirlýsingin hefur engu að síður haft mikil áhrif á þróun mannréttinda í heiminum 

og er undirstaða annarra mannréttindasamninga. Sú grundvallarregla sem birtist í 1. gr. 

yfirlýsingarinnar um að hver manneskja sé borin frjáls og jöfn öðrum að virðingu og réttindum 

er sú regla sem allir aðrir mannréttindasamningar byggja á.44  

Allsherjarþing SÞ samþykkti árið 1966 tvo mannréttindasamninga á grundvelli Mannréttinda-

yfirlýsingarinnar, sem áður hefur verið vikið að. Annars vegar er Alþjóðasamningurinn um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og hins vegar Alþjóðasamningurinn um efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi.45 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi (e. International Covenant on Civil and Political Rights) var samþykktur á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966, undirritaður af hálfu Íslands 30. desember 1968 og 

fullgiltur 22. ágúst 1979.46 

 
41 „Universal Declaration of Human Rights“ <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx> skoðað 
23. júlí 2021. 
42 „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“ <https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/JafnrettiNu/Mannrettinda_ICEHR.pdf> skoðað 20. desember 2017. 
43 sama heimild 12. 
44 Dómsmálaráðuneytið, „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“ (Stjórnarráð Íslands) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-
mannrettindasamningar/mannrettindayfirlysingin/> skoðað 15. júlí 2021. 
45 sama heimild. 
46 Dómsmálaráðuneytið, „Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“ (Stjórnarráð Íslands) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-
mannrettindasamningar/borgaraleg-og-stjornmalaleg-rettindi/> skoðað 15. júlí 2021. 



16 
 
 
 

Samningurinn kveður fyrst og fremst á um einstaklingsbundin réttindi og frelsi borgaranna sem 

aðildarríkin skuldbinda sig til að standa vörð um og tryggja öllum einstaklingum án mismununar. 

Nokkur þessara réttinda eru með öllu ófrávíkjanleg, meðal annars rétturinn til lífs sem varinn er 

í 6. gr. og bann við pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem varinn 

er í 7. gr. Önnur réttindi samningsins eru frávíkjanleg við sérstakar kringumstæður og með 

ströngum skilyrðum.47 

Mannréttindanefnd SÞ hefur eftirlit með samningnum og er hlutverk hennar að fylgjast með 

framkvæmd samningsins og gefa út almenn álit sem lúta að ákvæðum samningsins. Aðildarríkin 

eru skuldbundin til að senda Mannréttindanefndinni skýrslur um innleiðingu samningsins og fá 

í staðinn skýrslu með athugasemdum nefndarinnar um hvað megi betur fara í framkvæmd 

aðildarríkisins.48 Ísland hefur sent nefndinni fimm skýrslur um framkvæmd samningsins á 

Íslandi, þá nýjustu í apríl 2010,49 og fékk lokaathugasemdir frá Mannréttindanefndinni í skýrslu 

dagsettri 31. ágúst 2012.50  

Nefndin tekur einnig við kvörtunum frá einstaklingum sem telja að aðildarríki hafi brotið á 

réttindum  samkvæmt samningnum og metur hvort málið hljóti efnismeðferð hjá nefndinni. Ef 

málið hlýtur efnismeðferð og í ljós kemur að ríki hafi gerst brotlegt beinir nefndin viðeigandi 

tilmælum til ríkisins um að rétta hlut kærandans. Niðurstöður nefndarinnar eru ekki bindandi 

fyrir aðildarríkin.51 Nefndin hefur tekið fyrir þrjú mál gegn Íslandi og hlaut eitt þeirra fulla 

efnismeðferð. Það mál snýr að fiskveiðiréttindum og verður ekki fjallað nánar um það hér.  

Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (e. International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu 

 
47 sama heimild. 
48 sama heimild. 
49 Dómsmálaráðuneytið, „Iceland’s Fifth Periodic Report on Implementation of the Internaional Covenant on Civil 
and Political Rights Pursuant to Article 40 of the Covenant“ (Stjórnarráð Íslands apríl 2010). 
50 United Nations, „International Covenant on Civil and Political Rights“ 
<https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0002930000101204/type/journal_article> skoðað 23. júlí 
2021. 
51 Dómsmálaráðuneytið, „Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“ (n. 46). 



17 
 
 
 

þjóðanna 16. desember 1966, undirritaður af hálfu Íslands 30. desember 1968 og fullgiltur 22. 

ágúst 1979.52 

Ákvæði samningsins lúta að ýmsum mikilvægum réttindum sem varða tækifæri og möguleika 

fólks á að lifa mannsæmandi lífi, svo sem réttinn til að afla sér lífsviðurværis sem varinn er í 6. 

gr., réttinn til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er sem varinn 

er í 12. gr. og réttinn til menntunar sem varinn er í 13. gr. Ríkjum ber jafnframt að tryggja 

jafnræði karla og kvenna til að njóta þeirra réttinda sem samningurinn verndar, sbr. 3. gr. 

samningsins.53 

Aðildarríkjunum er skylt að koma á fót kerfum sem tryggja að fólk fái notið þeirra réttinda sem 

samningurinn kveður á um, meðal annars með lagasetningu.54 

Í Alþjóðasamningnum er eins og áður segir viðurkenndur réttur allra til að njóta bestu 

möguleika á líkamlegri og andlegri heilsu, sbr. 1. tölul. 12. gr. Einnig er kveðið á um þá skyldu 

aðildarríkja samningsins að skapa skilyrði sem tryggi fólki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu í 

veikindum, sbr. 2. tölul. d. 12. gr.: 

1. Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt sérhvers manns til 
þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er. 

2. Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum skulu gera ráðstafanir til þess að 
framfylgja að öllu leyti rétti þessum, þar á meðal ráðstafanir sem eru 
nauðsynlegar til þess að: 

a. draga úr fjölda andvana fæddra barna og ungbarnadauða og gera 
ráðstafanir til heilsusamlegs þroska barnsins; 

b. bæta heilbrigði í umhverfi og atvinnulífi á öllum sviðum; 
c. koma í veg fyrir, lækna og hafa stjórn á landfarsóttum, landlægum 

sjúkdómum, atvinnusjúkdómum og öðrum sjúkdómum; 
d. skapa skilyrði sem myndu tryggja öllum sjúkraþjónustu og 

sjúkrameðferð sé um veikindi að ræða. 
 

Nefnd SÞ um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hefur eftirlit með samningnum og 

er hlutverk hennar að fylgjast með framkvæmd hans og gefa út almenn álit sem lúta að 

 
52 Dómsmálaráðuneytið, „Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi“ (Stjórnarráð 
Íslands) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-
mannrettindasamningar/efnahagsleg-felagsleg-og-menningarleg-rettindi/> skoðað 15. júlí 2021. 
53 sama heimild. 
54 sama heimild. 
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ákvæðum samningsins. Aðildarríkin eru skuldbundin til að senda nefndinni skýrslur um 

innleiðingu samningsins og fá í staðinn skýrslu með athugasemdum nefndarinnar um hvað megi 

betur fara í framkvæmd aðildarríkisins svo það megi fullnægja skuldbindingum sínum 

samkvæmt samningnum.55 Ísland hefur sent nefndinni fimm skýrslur um framkvæmd 

samningsins á Íslandi og fengið lokaathugasemdir frá nefndinni í framhaldi af því.56 

2.1.2. Samningar Evrópuráðsins 

Á vettvangi Evrópuráðsins hafa verið gerðir fjölmargir þjóðréttarlega bindandi samningar sem 

varða meðal annars mannréttindi, baráttu gegn skipulagðri glæpastarfsemi, afnám pyndinga og 

fleira, auk fjölda tilmæla þar sem fram koma stefnumið í málefnum sem varða lagasetningu, 

heilsuvernd, menningu og íþróttir. Einna mikilvægastur þessara samninga er ótvírætt 

Mannréttindasáttmáli Evrópu.57 

Evrópuráðið (e. Council of Europe) var stofnað í Strassborg árið 1949 í þeim tilgangi að stuðla 

að friði og verja mannréttindi, lýðræði, réttarríkið og evrópska samkennd.58 Stofnendur voru 

Winston Churchill forsætisráðherra Bretlands, Konrad Adenauer kanslari og utanríkisráðherra 

Þýskalands, Robert Schuman utanríkisráðherra Frakkklands, Paul-Henri Spaak forsætisráðherra 

og utanríkisráðherra Belgíu, Alcide de Gasperi forsætisráðherra Ítalíu og Ernes Bevin 

utanríkisráðherra Bretlands. Þessir einstaklingar voru frumkvöðlar friðar í Evrópu sem 

grundvallaðist á gildum mannréttinda, lýðræðis og réttarríkis.59 Eitt af meginmarkmiðum þeirra 

með stofnun Evrópuráðsins var að búa til vettvang þar sem unnið yrði að því að samræma 

stefnur og aðgerðir aðildarríkjanna og koma í veg fyrir mannréttindabrot.60 

Aðild að Evrópuráðinu er opin öllum Evrópuríkjum sem teljast réttarríki og virða 

grundvallarmannréttindi og frelsi borgara sinna. Aðildarríkin eru skyldug til að fullgilda 

 
55 sama heimild. 
56 sama heimild. 
57 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindadómstóll Evrópu“ (2014) 10 (2) Tímarit Lögréttu 30, 32. 
58 Mannréttindaskrifstofa Íslands (n. 29). 
59 Council of Europe, „Founding Fathers“ (Council of Europe) <https://www.coe.int/en/web/about-us/founding-
fathers> skoðað 24. júlí 2021. 
60 Mannréttindaskrifstofa Íslands (n. 29). 
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Mannréttindasáttmála Evrópu. Í dag eru 47 ríki aðilar að Evrópuráðinu, þar af öll 27 ríki 

Evrópusambandsins. Ísland gerðist aðili að Evrópuráðinu 7. mars 1950.61 

Evrópuráðið hefur beitt sér fyrir réttarbótum á sviði mannréttinda og náð árangri á mörgum 

sviðum. Sem dæmi má nefna afnám dauðarefsingar, eflingu mannréttinda, bann við 

kynþáttamisrétti, vernd tjáningarfrelsis, jafnrétti kynjanna, barnavernd, vernd menningarlegrar 

fjölbreytni, eftirlit með kosningum, menntun á sviði mannréttinda og lýðræðis og gæðavottun 

lyfja og heilsugæslu.62 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (e. Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms), sem áður hefur verið vikið að, er samningur um verndun 

mannréttinda og mannfrelsis. Hann var undirritaður á ráðherrafundi Evrópuráðsins í Róm 4. 

nóvember 1950 og fullgiltur 29. júní 1953. Samningurinn var lögfestur á Íslandi í heild sinni árið 

1994 með lögum nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Ísland hefur einnig undirritað 

og fullgilt nokkra viðauka við sáttmálann.63 

Með aðild sinni að Mannréttindasáttmálanum skuldbinda aðildarríki hans sig til þess að haga 

löggjöf, stjórn- og dómsýslu sinni þannig að þau réttindi sem sáttmálinn mælir fyrir um séu 

virt.64 Jafnframt skuldbinda þau sig til að hlíta dómum Mannréttindadómstóls Evrópu í málum 

sem þau varða.65 

Heilsa manna er varin í 8. gr. Mannréttindasáttmálans sem kveður á um friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu. Í 2. tölul. 8. gr. er lagt bann við því að stjórnvöld gangi á rétt manna til friðhelgi 

einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta, sbr. 1. tölul. 8. gr. nema það sé gert til verndar heilsu 

manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra: 

1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. 
2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög 

mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, 
almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða 

 
61 sama heimild. 
62 Council of Europe, „Achievements“ (Council of Europe) <https://www.coe.int/en/web/about-
us/achievements> skoðað 24. júlí 2021. 
63 Davíð Þór Björgvinsson (n. 57) 33. 
64 sama heimild 34. 
65 sama heimild 35. 
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eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi 
annarra. 

Ákvæði 3. gr. MSE er eitt af grundvallarákvæðum sáttmálans en það felur í sér fortakslausa 

vernd manna gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og tengist 

því rétti manna til heilbrigðis: 

Enginn maður skal sæta pyndingum, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu. 

Í nóvember 1987 undirrituðu 19 af 21 aðildarríki Evrópuráðsins Evrópusamning um varnir gegn 

pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem grundvallast á 3. gr. MSE. 

Nánar er fjallað um samninginn í kafla 3.3.1. 

Mannréttindadómstóll Evrópu (e. European Court of Human Rights) var stofnaður á grundvelli 

MSE árið 1959 og tryggir að aðildarríki Evrópuráðsins virði þau réttindi sem kveðið er á um í 

sáttmálanum. Í 34. gr. MSE er mælt fyrir um kærurétt einstaklinga og geta borgarar 

aðildarríkjanna leitað til dómstólsins telji þeir sig hafa verið beitta órétti af stjórnvöldum. 

Dómstóllinn rannsakar kærur og brot sem honum berast og dæmir í málum ef hann telur ríki 

hafa brotið gegn ákvæðum sáttmálans. Dómstóllinn hefur kveðið upp meira en 10.000 úrskurði 

um mannréttindabrot. Aðildarríkjum Evrópuráðsins ber skylda til að hlíta úrskurðum 

dómstólsins.66 

Félagsmálasáttmáli Evrópu (e. The European Social Charter), sem áður hefur verið vikið að, var 

samþykktur í Torino á Ítalíu 18. október 1961 og var fullgiltur af Íslands hálfu 22. janúar 1976. 

Þrír viðaukar hafa verið gerðir við sáttmálann en Ísland hefur ekki fullgilt neinn þeirra. 

Sáttmálinn var endurskoðaður árið 1996 og Ísland undirritaði endurskoðuðu útgáfuna en hún 

hefur ekki tekið gildi.67  

Sáttmálinn veitir víðtæk félagsleg réttindi þar sem 43 af 47 aðildarríkjum Evrópuráðsins eru 

aðilar að sáttmálanum. Sáttmálinn, sem stundum er nefndur félagsleg stjórnarskrá Evrópu, 

 
66 „Mannréttindadómstóll Evrópu“ (Evrópuvefurinn) <http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=60029> skoðað 
25. júlí 2021. 
67 Félagsmálaráðuneytið, „Félagsmálasáttmáli Evrópu“ (Stjórnarráð Íslands) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/vinnumal/althjodlegt-samstarf-/felagsmalasattmali-evropu/> skoðað 4. 
ágúst 2021. 
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tryggir grundvallar félagsleg og efnahagsleg réttindi og er hliðstæða við MSE sem tryggir 

borgaraleg og pólitísk réttindi. Félagsmálasáttmálinn tryggir mannréttindi á sviði atvinnu, 

húsnæðismála, heilsu, menntunar og félagslegrar verndar og velferðar. Sérstök áhersla er lögð 

á vernd viðkvæmra einstaklinga, eins og aldraðra, barna, fatlaðs fólks og farandfólks, gegn 

mismunun.68 

Rétturinn til heilsuverndar og læknishjálpar er tryggður í sáttmálanum. Í 1. kafla er meðal annars 

kveðið á um rétt allra manna til að njóta góðs af hvers kyns ráðstöfunum er miði að því að 

tryggja sem best heilsu þeirra, sbr. 11. tölul., og að sérhver sem ekki hafi næg fjárráð eigi rétt á 

félagslegri aðstoð og læknishjálp, sbr. 13. tölul.69  

3. Réttur fanga til heilbrigðisþjónustu 

Það leiðir af eðli frelsissviptingar að hún getur haft neikvæð áhrif á heilsu þess sem henni sætir. 

Í því ljósi er mikilvægt að gætt sé að líkamlegri og andlegri heilsu fanga meðan á vistun þeirra 

stendur. Fangar hafa sama rétt til heilbrigðisþjónustu og aðrir borgarar, en vegna 

frelsissviptingar hafa þeir ekki sömu möguleika og almenningur til að sækja þá þjónustu sem 

þeir þarfnast. Föngum í íslenskum fangelsum er því sérstaklega tryggður réttur til 

heilbrigðisþjónustu í lögum um fullnustu refsinga nr. 15/201670 og fjölda alþjóðlegra samninga 

og sáttmála sem Ísland er aðili að. Fjallað er um þá helstu hér á eftir auk umfjöllunar um þau 

ákvæði fullnustulaga, sem snúa að heilbrigði og heilbrigðisþjónustu við fanga.  

3.1. Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 

Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 gilda um fullnustu refsinga, eftirlit með skilorðsbundnum 

refsingum, náðun og frestun ákæru, innheimtu sakarkostnaðar og framkvæmd upptöku. Þau 

taka einnig til gæsluvarðhalds eftir því sem við á og stjórnsýslu fangelsismála, sbr. 3. gr. 

fullnustulaga. Samkvæmt 13. tölul. 3. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálaefna milli 

 
68 Council of Europe, „The European Social Charter“ (Council of Europe) 
<https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/home> skoðað 4. ágúst 2021, The Charter at a Glance. 
69 Félagsmálasáttmáli Evrópu nr. 3/1976 58. 
70 Hér eftir fullnustulög. 
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ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 125/2021 fer dómsmálaráðuneyti með mál er varða 

fullnustu refsinga. 

Við gildistöku fullnustulaganna féllu úr gildi lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga, sem höfðu á 

sínum tíma markað þáttaskil í löggjöf um málefni fanga og fullnustu refsinga á Íslandi. Með 

tilkomu þeirra voru hagsmunir fanga hafðir að leiðarljósi í mun meiri mæli en áður hafði þekkst. 

Þrátt fyrir ágæti laganna leiddi framkvæmd þeirra þó í ljós ýmsa annmarka auk þess sem bæði 

umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðun settu fram gagnrýni á lögin. Sem viðbrögð við 

gagnrýninni, og þeim mikla og vaxandi vanda sem orðinn var vegna skorts á fangarýmum, 

skipaði þáverandi dómsmála- og mannréttindaráðherra nefnd sem skyldi annars vegar gera 

tillögu um langtímaáætlun á sviði fullnustumála og hins vegar endurskoða lög um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005. Nefndinni var meðal annars ætlað að athuga hvort ástæða væri til að 

rýmka og fjölga vistunarúrræðum utan fangelsa og skoða áherslur er lutu að 

meðferðarúrræðum, heilbrigðisþjónustu o.fl., skipulag fangelsismála og önnur atriði sem 

nefndin teldi ástæðu til að bæta og breyta. Úr varð að nefndin samdi annars vegar frumvarp til 

breytinga á lögum um fullnustu refsinga með það að markmiði að fjölga úrræðum og rýmka 

fullnustu utan fangelsa, meðal annars með heimild til notkunar rafræns eftirlits sem 

fullnustuúrræðis, og rýmkunar á samfélagsþjónustu. Þau lög voru samþykkt á Alþingi 16. 

septemer 2011, sbr. lög nr. 129/2011 um breytingu á lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005. 

Hins vegar ákvað nefndin, í ljósi þess að um umfangsmiklar breytingar á lögum um fullnustu 

refsinga yrði að ræða, að semja frumvarp til nýrra fullnustulaga í stað þess að gera 

breytingalagafrumvarp. Ný heildarlög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 voru samþykkt á Alþingi 

23. mars 2016.71  

Helsta markmið gildandi fullnustulaga er að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og 

skilvirkum hætti og að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk. Markmiðið er 

jafnframt að draga úr líkum á ítrekun brota og stuðla að farsælli aðlögun dómþola að 

samfélaginu. Í lögunum er meðal annars mælt fyrir um rétt fanga til almennrar 

heilbrigðisþjónustu í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu. Ráðuneyti heilbrigðismála ber 

 
71 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál, Athugasemdir við frumvarpið. 
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ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga og ber samkvæmt fullnustulögum að sjá um 

heilbrigðisþjónustu í fangelsum í samráði við Fangelsismálastofnun, sbr. 29. gr. laganna.72 

3.1.1. Heilbrigðisþjónusta fanga (29. gr.) 

Kveðið er á um rétt fanga til heilbrigðisþjónustu í 29. gr. fullnustulaga: 

Fangar skulu njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, sbr. lög um 
heilbrigðisþjónustu. Að höfðu samráði við Fangelsismálastofnun sér það ráðuneyti 
sem fer með heilbrigðismál um og ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í 
fangelsum. 

Samkvæmt ákvæðinu skulu fangar njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, 

sbr. lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Í greininni er jafnframt áréttað að því ráðuneyti 

sem fari með heilbrigðismál hverju sinni sé falin ábyrgð og umsjá með heilbrigðisþjónustu við 

fanga í fangelsum að höfðu samráði við Fangelsismálastofnun.  

Heilbrigðisþjónusta er skilgreind í 14. tölul. 2. gr. fullnustulaga og er skilgreiningin sú sama og 

sett er fram í 1. tölul. 4. gr. laga um heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt greininni telst 

heilbrigðisþjónusta vera: 

... hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun, almenn og sérhæfð 
sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, hjálpartækjaþjónusta og þjónusta 
heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofanana sem veitt er í því skyni 
að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa 
sjúklinga.  

Réttur fanga til sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir var fyrst lögfestur með 

breytingalögum nr. 123/1997 við lög um fangelsi og fangavist nr. 48/1988. Fram til þess tíma 

voru ekki önnur ákvæði um heilbrigðisþjónustu í fangelsum en það sem fram kom í 2. gr. 

laganna. Þar sagði að Fangelsismálastofnun sæi um að í fangelsum væri veitt sérhæfð þjónusta, 

svo sem heilbrigðisþjónusta, prestþjónusta o.s.frv.73 Með breytingalögunum var réttur fanga til 

sambærilegrar heilbrigðisjónustu og almennt gildi lögfestur, auk þeirrar sérstöku 

 
72 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Fangelsið Sogni“ (Umboðsmaður Alþingis 14. apríl 2021) 47. 
73 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 363 - 291. mál, Almennar athugasemdir, kafli II. 
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heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segðu til um, sbr. 5. gr. laga um fangelsi og 

fangavist nr. 48/1988.74  

Í fangelsum skulu fangar njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, 
auk þeirrar sérstöku heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um ... . 

Nefnd sem skipuð hafði verið af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra síðla árs 1995 hafði verið 

falið að skilgreina almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu sem veita skyldi í fangelsum og 

hvernig henni skyldi sinnt og gera jafnframt tillögu um fyrirkomulag á greiðslu lyfjakostnaðar og 

tannlækniskostnaðar fyrir fanga. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt væri að við 

framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu við fanga yrði meðal annars tekið tillit til athugasemda 

sem fram höfðu komið í skýrslu Evrópunefndar um varnir gegn pyntingum og ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu (CPT)75 sem ríkisstjórn Íslands hafði fengið senda í mars 1994 

í framhaldi af heimsókn CPT nefndarinnar til landsins árið 1993. Í skýrslunni hafði CPT nefndin 

lagt áherslu á ýmsar umbætur varðandi heilbrigðisþjónustu við fanga, meðal annars að tryggð 

yrði þjónusta hjúkrunarfræðinga í fangelsum, að aðgengi að læknisþjónustu án óhæfilegs 

dráttar yrði tryggð, að ávallt yrði til staðar í fangelsum einhver sem hæfur væri til að veita fyrstu 

hjálp, að læknir eða hjúkrunarfræðingur skoðaði sérhvern nýjan fanga við innkomu, að fangar 

gætu haft samband við heilbrigðisstarfsmann í trúnaði, að geðlæknisþjónusta yrði bætt og 

ýmislegt fleira. Til viðbótar tillögum úr skýrslu CPT nefndarinnar lagði nefnd heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra fram tillögur um að föngum yrði tryggð sambærileg 

geðheilbrigðisþjónusta og almenningur nyti samkvæmt heilbrigðislögum og að fangar ættu kost 

á almennri læknishjálp og sérfræðilæknishjálp, nauðsynlegum lyfjum, rannsóknum og 

röntgengreiningu, nauðsynlegri endurhæfingu og nauðsynlegri tannlæknaþjónustu. Um hið 

síðastnefnda vísaði nefndin til reglna Fangelsismálastofnunar um tannviðgerðir fanga og taldi 

ekki ástæðu til að endurskoða þær.76  

Athygli vekur að ákvæðið virtist tryggja föngum ríkari rétt en almennt gilti því auk þess að vera 

tryggður sami réttur til heilbrigðisþjónustu og almennt gilti á þeim tíma var þeim tryggður réttur 

til sérstakrar heilbrigðisþjónustu með tilvísun til laga og reglna um fanga, sbr. 5. gr. laga nr. 

48/1988 um fangelsi og fangavist. Þar var meðal annars átt við ákvæði í V. kafla reglugerðar um 

 
74 sama heimild, Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 1. gr. 
75 Nánar er fjallað um CPT nefndina í kafla 3.3.1. 

76 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 363 - 291. mál, Almennar athugasemdir, kafli II. 
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gæsluvarðhaldsvist nr. 179/1992 með síðari breytingum, en sá kafli fjallaði um læknisþjónustu 

fyrir gæsluvarðhaldsfanga.77 Reglugerðin var felld brott með reglugerð um fullnustu refsinga nr. 

961/2005. Í síðarnefndu reglugerðinni voru engin ákvæði um læknisþjónustu og þar með ekki 

lengur gerður greinarmunur á læknisþjónustu við almenna fanga og gæsluvarðhaldsfanga. Sú 

reglugerð var síðar felld brott með reglugerð um fullnustu refsinga nr. 240/2018 sem enn er í 

gildi. Í ljósi þess að nefnda tilvísun er ekki að finna í gildandi fullnustulögum er ekki talin ástæða 

til að fjalla nánar um hana á þessum vettvangi.78 

Með fyrrnefndum breytingalögum var lögfest sú breyting að framkvæmd og ábyrgð á 

heilbrigðisþjónustu við fanga var flutt frá Fangelsismálastofnun til heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins (nú heilbrigðisráðuneyti), sbr. síðara hluta ákvæðis 5. gr. laga um 

fangelsi og fangavist nr. 48/1988:79  

... Að höfðu samráði við fangelsismálastofnun sér heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið um og ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í 
fangelsum. 

Eitt af markmiðum nefndar sem samdi frumvarpið var að færa ábyrgð og umsjón 

heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum frá Fangelsismálastofnun, sem séð hafði um að slík 

þjónusta væri veitt, til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (nú heilbrigðisráðuneytis). 

Tillaga nefndarinnar fól í sér að það ráðuneyti sæi framvegis um framkvæmd 

heilbrigðisþjónustu við fanga innan og utan fangelsa í samvinnu við Fangelsismálastofnun. Í því 

fælist meðal annars að ráðuneytið greiddi reksturskostnað við þjónustuna en 

Fangelsismálastofnun hefði það hlutverk að tryggja viðunandi aðstöðu innan fangelsanna til að 

hægt væri að sinna þjónustunni. Þá myndu heilbrigðisstarfsmenn sem sinntu þjónustunni við 

fanga heyra bæði faglega og fjárhagslega undir ráðuneytið og að stefnt yrði að því að gerðir 

yrðu þjónustusamningar við heilsugæslustöðvar eða sjúkrahús um að annast alla almenna 

heilbrigðisþjónustu við fanga.80 

Lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga felldu lög nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist úr gildi. 

Eins og fram hefur komið fól frumvarp það er varð að lögum nr. 49/2005 í sér 

 
77 sama heimild, Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 1. gr. 
78 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 379 - 336. mál, Um 3. gr. 
79 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 363 - 291. mál, Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 1. gr. 
80 sama heimild, Almennar athugasemdir, kafli II. 
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heildarendurskoðun á lögum og reglum um fullnustu refsidóma og með því var ákvæðum laga 

og reglugerða skipað í heildarlög um réttindi og skyldur dæmdra manna. Ekki voru gerðar 

breytingar á ákvæðum laganna um heilbrigðisþjónustu við fanga og var 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

48/1988 tekin samhljóða upp í ákvæði 22. gr. laga nr. 49/2005.81 

Ákvæðið hélst svo óbreytt fram til gildistöku núgildandi laga nr. 16/2015 um fullnustu refsinga, 

en þá var það tekið lítillega breytt upp í 29. gr. laganna.  

Fangar skulu njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, sbr. lög um 
heilbrigðisþjónustu. Að höfðu samráði við Fangelsismálastofnun sér það ráðuneyti 
sem fer með heilbrigðismál um og ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í 
fangelsum. 

Breytingar á ákvæðinu fela annars vegar í sér að réttur fanga til að njóta sambærilegrar 

heilbrigðisþjónustu og almenningur einskorðast ekki lengur við fanga sem vistast í fangelsum 

ríkisins, heldur við fanga almennt, þar á meðal þá sem vistaðir eru á lögreglustöð. Hins vegar er 

ekki lengur ákvæði um að fangar skuli njóta „þeirrar sérstöku heilbrigðisþjónustu sem lög og 

reglur um fanga segja til um“ en í staðinn er vísað í lög um heilbrigðisþjónustu. Engar skýringar 

er að finna á þessum breytingum í frumvarpinu.82 

Á greinina reyndi í dómi Hæstaréttar frá 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015. Málavextir voru 

þeir að X var sakfelldur í héraðsdómi fyrir brot á umferðarlögum, lögum um ávana- og fíkniefni 

og almennum hegningarlögum og var refsing hans ákveðin 8 mánaða fangelsi auk sviptingar 

ökuréttinda ævilangt. Við meðferð málsins fyrir Hæstarétti voru lagðar fram matsgerðir tveggja 

geðlækna þar sem fram kom að X hefði verið sakhæfur í skilningi 15. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 þegar hann framdi brotin, en að ástand hans á matsdegi væri þannig að refsing 

myndi ekki bera árangur, sbr. 16. gr. sömu laga. Þótti 1. mgr. 16. gr. ekki standa því í vegi að X 

yrði dæmd refsing í málinu og var þá sérstaklega litið til þess að samkvæmt 22. gr. laga nr. 

49/2005 um fullnustu refsinga83 nytu fangar sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt 

gildir. Dómurinn tiltók einnig að Fangelsismálastofnun gæti eftir 2. mgr. 15. gr. sömu laga84 

heimilað að fangi væri vistaður á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun og vísaði til þess að það 

 
81 Álit umboðsmanns Alþingis 17. september 2009 í máli nr. 5335/2008. 
82 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál, Um 29. gr. 
83 Nú 29. gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga. 
84 Nú 22. gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga. 
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hefði verið gert þegar X afplánaði annan refsidóm sem hann hafði hlotið. Héraðsdómur var því 

staðfestur um sakfellingu og refsingu X. 

3.1.2. Vistun á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun (22. gr.) 

Í 22. gr. fullnustulaga er heimild fyrir Fangelsismálastofnun til að vista fanga á heilbrigðis- eða 

meðferðarstofnun og telst fangi taka út refsingu sína á meðan hann dvelst þar.  

Fangelsismálastofnun getur, að undangengnu sérfræðiáliti, leyft að fangi sé 
vistaður um stundarsakir eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun. 
Fangelsismálastofnun getur sett sérstök skilyrði fyrir vistun fanga þar. 
Fangi sem lagður er inn á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun telst taka út refsingu 
meðan hann dvelst þar. 

Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. fullnustulaga getur Fangelsismálastofnun, að höfðu samráði við 

sérfræðing, heimilað vistun um stundarsakir eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða 

meðferðarstofnun. Slík vistun getur þó verið sérstökum skilyrðum háð, svo sem þegar gæslu er 

þörf á meðan dvöl fanga á stofnuninni stendur.  

Ákvæði 2. mgr. 22. gr. heimilar að fangi taki út refsingu á meðan hann dvelst á heilbrigðis- eða 

meðferðarstofnun óháð því hvernig sú vistun komi til. Í eldri fullnustulögum var til staðar 

samskonar heimild en þó aðeins að því gefnu að hann hefði ekki sjálfur bakað sér veikindin á 

ótilhlýðilegan hátt eftir að hann hóf afplánun, sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 49/2005 um fullnustu 

refsinga. Það eru því nýmæli í gildandi fullnustulögum að aðdragandi vistunarinnar skipti ekki 

máli. Í frumvarpi því sem varð að lögunum er sú heimild rökstudd með því að einstaklingur sem 

skaði sjálfan sig sé oft að kalla á hjálp og því sé ekki rétt að hegna honum fyrir það.85  

3.1.3. Upphaf afplánunar í fangelsi (23. gr.) 

Ákvæði 23. gr. fullnustulaga kveður á um skyldur fanga, heilbrigðisstarfsfólks og fangavarða í 

tengslum við upphaf afplánunar fanga í fangelsi. Þar er meðal annars kveðið á um læknisskoðun 

við upphaf afplánunar, sbr. 2. mgr., og tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsfólks til 

fangelsisyfirvalda, sbr. 3. mgr. Ákvæði 2. og 3. mgr. 23. gr. fullnustulaga eru svohljóðandi: 

 
85 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál, Um 22. gr. 
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Læknir skal skoða fanga við upphaf afplánunar og ef þörf krefur meðan á afplánun 
stendur. Skrá skal upplýsingar um heilsufar, sjúkrasögu og upplýsingar um 
persónulega hagi fanga og hverja fangi óskar eftir að haft sé samband við ef þurfa 
þykir vegna hagsmuna hans.  
Heilbrigðisstarfsfólki er skylt að upplýsa fangelsisyfirvöld um sjúkdóma sem gætu 
varðað öryggi og heilsu annarra. 

Ákvæði um læknisskoðun við upphaf afplánunar kom nýtt inn í eldri fullnustulög, sbr. 16. gr. 

laga nr. 49/2005, og tók það þá mið af 8. gr. Evrópsku fangelsisreglnanna. Tilgangurinn var að 

læknir gæti kannað heilbrigði fanga og líkamlegt ástand við komuna í fangelsi svo fyrir lægju 

upplýsingar um ástand hans ef það skyldi breytast síðar.86 Ákvæðið var tekið upp lítillega breytt 

í 23. gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga. 

Ákvæði 3. mgr. gildandi fullnustulaga eru hins vegar nýmæli í fullnustulögum og er þar sú skylda 

lögð á heilbrigðisstarfsfólk að upplýsa fangelsisyfirvöld um sjúkdóma sem gætu varðað öryggi 

og heilsu annarra. Ákvæðinu er ætlað að stuðla að öryggi fanga jafnt sem starfsmanna fangelsa. 

Í frumvarpinu, sem varð að gildandi fullnustulögum er tekið fram að ákvæði um þagnarskyldu 

starfsmanna, sbr. 13. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga, nái ekki til atvika sem 

heilbrigðisstarfsmanni beri að tilkynna um samkvæmt öðrum lagaákvæðum og beri starfsmanni 

í þeim tilvikum skylda til að koma upplýsingum á framfæri við þar til bær yfirvöld. Bent er á að 

slík upplýsingagjöf geti skipt sköpum varðandi öryggi fanga og starfsmanna fangelsa.87 

3.1.4. Meðferðaráætlun (24. gr.) 

Í 24. gr. fullnustulaga er ákvæði um gerð meðferðaráætlunar fyrir fanga. Þar segir: 

Fangelsismálastofnun skal, í samvinnu við fanga, gera meðferðaráætlun fyrir fanga sé það 
talið nauðsynlegt að mati sérfræðinga Fangelsismálastofnunar. Áætlunina skal gera eins 
fljótt og kostur er eftir að afplánun hefst og endurskoða eftir atvikum meðan á afplánun 
stendur. 

Ákvæðið svarar að nokkru til 2. mgr. 17. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005, en þar var 

sú skylda lögð á Fangelsismálastofnun að gera sérstaka meðferðar- og vistunaráætlun í upphafi 

afplánunar fyrir hvern og einn fanga. Í áætluninni skyldi koma fram mat á stöðu fangans við 

komu í fangelsið auk áætlunar um nýtingu þeirra úrræða sem í boði væru. Í frumvarpi því sem 

 
86 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 379 - 336. mál, Um 16. gr. . 
87 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál, Um 23. gr. 



29 
 
 
 

varð að fullnustulögunum frá 2005 kemur fram að markmiðið með gerð slíkrar áætlunar sé að 

bæta heilsu fangans og gera honum kleift að aðlagast samfélaginu sem best þegar afplánun 

lyki.88 

Mikil ánægja var með ákvæðið og má meðal annars sjá í nefndaráliti allsherjarnefndar um 

frumvarpið að nefndin taldi ákvæðið vera mikið framfaraskref i íslenskri fullnustulöggjöf og til 

þess fallið að refsivistin bæri fremur keim af betrun en refsingu.89  

Ákvæðið komst þó ekki til framkvæmda í gildistíð laganna frá 2005 því Fangelsismálastofnun 

hafði ekki fjárhagslega burði til að framfylgja því. Ástæðan er sögð vera sú að verkefnið hafi ekki 

verið kostnaðarmetið þegar það var tekið upp í lögin frá 2005 og því hafi ekki fylgt auka 

fjármagn. Því var það tillaga höfunda þess frumvarps sem varð að fullnustulögunm frá 2016, 

með vísan í væntanlegan áframhaldandi niðurskurð fjármagns til fangelsismála, að draga úr 

kröfum til Fangelsismálastofnunar um að gera meðferðaráætlanir fyrir alla fanga. Þess í stað var 

sú kvöð lögð á sérfræðinga Fangelsismálastofnunar að meta í tilviki sérhvers fanga hvort 

nauðsynlegt væri að gerð yrði meðferðaráætlun fyrir hann. Í þeim tilvikum sem metið var 

nauðsynlegt að gera meðferðaráætlun skyldi það gert við upphaf afplánunar eða eins fljótt og 

auðið yrði eftir að afplánun hæfist.90 

3.1.5. Læknisskoðun (77. gr.) 

Ákvæði 77. gr. fullnustulaga tryggir föngum sem vistaðir eru í einangrun eða eru vistaðir í 

öryggisklefa rétt til daglegrar læknisskoðunar á meðan þeir hlíta slíkum aðskilnaði. Ákvæðið er 

svohljóðandi: 

Þegar einangrun skv. 74. gr. eða aðskilnaði skv. 75. gr. er beitt, eða fangi settur í 
öryggisklefa skv. 76. gr., skal kalla til lækni til að skoða fanga. Ef unnt er skal læknir 
skoða fanga í einangrun eða öryggisklefa daglega. 

 
88 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 379 - 336. mál, Um 17. gr. 
89 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 1230 - 336. mál. 
90 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál, Um 24. gr. 
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Greinin er samhljóða 60. gr. eldri fullnustulaga. Hún fjallar um skyldu til að kalla til lækni þegar 

einangrun eða aðskilnaði er beitt og þegar fangi er settur í öryggisklefa. Læknisskoðun skal fara 

fram daglega ef unnt er.91 

3.2. Skyldur Fangelsismálastofnunar vegna heilbrigðisþjónustu við fanga 

Meginskyldur Fangelsismálastofnunar vegna heilbrigðisþjónustu við fanga er samkvæmt 

fullnustulögum að sjá um að til staðar sé viðunandi aðstaða fyrir heilbrigðisstarfsmenn til að 

sinna þeirri þjónustu sem þeim ber skylda til að sinna samkvæmt sömu lögum, sbr. 29. gr. 

fullnustulaga. 

Aðrar skyldur stofnunarinnar vegna heilbrigðisþjónustu við fanga snúa fyrst og fremst að því að 

tryggja að fangar geti notið tannlæknaþjónustu og þjónustu sálfræðinga og félagsfræðinga. 

Í tíð laga nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist voru ekki önnur ákvæði um heilbrigðisþjónustu í 

fangelsum en fram kom í 2. gr. laganna þar sem segir að Fangelsismálastofnun sjái um að í 

fangelsum sé veitt sérhæfð þjónusta, svo sem heilbrigðisþjónusta, prestsþjónusta o.s.frv., eins 

og vikið er að hér að framan. Með lögum nr. 123/1997, um breyting á lögum nr. 48/1988, voru 

gerðar breytingar á framangreindu ákvæði laganna þannig að tryggður var réttur fanga til 

sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gilti auk þess sem ábyrgð og framkvæmd 

þjónustunnar var færð til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis (nú heilbrigðisráðuneyti), en 

hafði áður verið hjá Fangelsismálastofnun.  

Í almennum athugasemdum greinargerðar með frumvarpi því er varð að lögum nr. 123/1997 

var sérstaklega fjallað um tannviðgerðir fanga. Þar er vísað til þess að Fangelsismálastofnun 

hefði sett reglur um tannviðgerðir fanga og kostnað vegna þeirra og að ekki væri talin ástæða 

til að endurskoða þær. Tannlæknisþjónusta yrði því undanþegin samkomulagi sem 

Fangelsismálastofnun og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti (nú heilbrigðisráðuneyti) yrði 

falið að gera sín á milli um breytt fyrirkomulag á heilbrigðisþjónustu í fangelsum. Í því 

samkomulagi ætti að vera ákvæði um að ráðuneytið sæi um og bæri ábyrgð á greiðslum fyrir 

 
91 sama heimild, Um 77. gr. 
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alla læknisþjónustu sem föngum væri veitt innan og utan fangelsa. Ætti það einnig við um 

hjúkrun og sjúkraþjálfun, en ekki tannlækningar og sálfræðiþjónustu.92  

Lög nr. 49/2005, um fullnustu refsinga, felldu eldri lög nr. 48/1988, um fangelsi og fangavist, úr 

gildi, eins og áður hefur verið rakið. Frumvarp það er varð að lögum nr. 49/2005 fól í sér 

heildarendurskoðun á lögum og reglum um fullnustu refsidóma. Ekki voru gerðar breytingar á 

ákvæðum um réttindi fanga til að njóta heilbrigðisþjónustu og tekið var fram í athugasemdum 

við frumvarpið að í því væri ekki sérstaklega fjallað um tannlæknaþjónustu og hver skyldi bera 

kostnað af henni. Vísað er í álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 102/1989 þar sem 

umboðsmaður gerði kostnað við tannlæknaþjónustu fanga að umfjöllunarefni og lýsti þeirri 

skoðun sinni að Fangelsismálastofnun bæri að sjá til þess að fangar fengju nauðsynlegar 

tannviðgerðir án tillits til þess hvort þeir gætu greitt fyrir þær. Í athugasemdum umboðsmanns 

var jafnframt tekið fram að ekki þætti rétt að kveða á um kostnað af heilbrigðisþjónustu við 

fanga í lögum um fullnustu refsinga. Taka yrði afstöðu til þess á öðrum vettvangi, svo sem í 

lögum eða reglugerðum sem varða sjúkratryggingar einstakra hópa í þjóðfélaginu.93 

Í frumvarpi til gildandi fullnustulaga er ekki minnst á tannlæknisþjónustu við fanga og má því 

ætla að téðar reglur Fangelsismálastofnunar séu enn í gildi og að ábyrgðin á framkvæmd 

þjónustunnar sé enn á herðum fangelsisyfirvalda. 

Réttur fanga til tannlæknisþjónustu er staðfestur í dómi Hæstaréttar nr. 547/2005. Málavextir 

voru þeir að Þ var refsifangi í fangelsinu Litla-Hrauni þegar hann varð fyrir líkamstjóni við það 

að fanginn Í réðst á hann. Þ krafðist viðurkenningar á rétti sínum til skaðabóta frá íslenska ríkinu 

vegna árásarinnar og vegna líkamstjóns sem hann varð fyrir þar sem hann fékk ekki viðeigandi 

læknisþjónustu. Í yfirmatsgerð kom fram að dráttur hefði orðið á því að Þ kæmist til tannlæknis 

vegna áverka sem hann hlaut á tönnum í árásinni. Það hafi valdið honum óþarfa þjáningum og 

fallist var á að hann ætti rétt á þjáningarbótum úr hendi íslenska ríkisins vegna þess tímabils 

sem hann fékk ekki viðeigandi tannlæknisþjónustu. 

 

 
92 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 363 - 291. mál, Almennar athugasemdir, kafli II. 
93 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 379 - 336. mál, Um 22. gr. 
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3.3. Alþjóðlegir samningar og reglur um rétt fanga til heilbrigðisþjónustu  

Víða um heim er frelsissviptum einstaklingum tryggður með lögum réttur til heilbrigðisþjónustu 

en auk þess njóta borgarar aðildarlanda SÞ og Evrópuráðsins tiltekinna mannréttinda sem varin 

eru í alþjóðasamningum, sem meðal annars hefur verið fjallað um hér að framan.  

Hér á eftir er fjallað um helstu alþjóðasamninga sem fela í sér rétt fanga og annarra frelsissviptra 

einstaklinga til heilbrigðisþjónustu og verndar gegn hvers konar pyntingum eða vanvirðandi 

meðferð. 

3.3.1. Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða 
vanvirðandi meðferð eða refsingu 

Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu (e. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CPT)) öðlaðist gildi árið 1989. Samningurinn grundvallast á 3. gr. 

Evrópusáttmálans um mannréttindi, sem kveður svo um að „enginn skuli þurfa að líða 

pyndingar eða ómannlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu“. Samningurinn felur í sér 

meginreglurnar um samvinnu og þagnarskyldu. Aðalatriðið er samvinna við stjórnvöld einstakra 

landa og tilgangurinn er að vernda frelsissvipta einstaklinga. Samningurinn sér því ríkjum fyrir 

kerfi til að vernda frelsissvipta einstaklinga gegn pyndingum og annarskonar illri meðferð án 

aðkomu dómstóla. Samningurinn hefur verið staðfestur af öllum 47 aðildarríkjum 

Evrópuráðsins.94  

Með samningnum er sett á laggirnar sérstök eftirlitsnefnd sem hefur það hlutverk að heimsækja 

fangelsi og aðrar stofnanir í aðildarríkjum samningins þar sem frelsissviptir menn eru vistaðir. 

Fullt heiti nefndarinnar er “Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu” en hún er iðulega nefnd CPT nefndin.95 Lög vegna aðildar 

Íslands að Evrópusamningi um varnir gegn pyntingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 

eða refsingu nr. 15/1990 frá 27. mars 1990 gilda um heimsóknir og störf nefndarinnar til Íslands. 

 
94 Council of Europe, „About the CPT“ (Council of Europe) <https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt> 
skoðað 20. október 2018. 
95 sama heimild. 
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CPT nefndin skipuleggur heimsóknir í fangelsi í öllum 47 aðildarríkjum Evrópuráðsins í þeim 

tilgangi að meta hvernig frelsissvipt fólk er meðhöndlað. Í heimsóknum sínum gerir nefndin 

úttektir á vistarverum og aðbúnaði fanga. Nefndarmenn fá óheftan aðgang að stofnununum og 

geta rætt einslega við fangana og hafa heimild til að setja sig í samband við hvern þann sem 

getur varpað ljósi á aðbúnað þeirra. Að heimsókn lokinni sendir nefndin viðkomandi aðildarríki 

trúnaðarskýrslu með niðurstöðum úttektarinnar og athugasemdum. Skýrslan er grundvöllur 

samtals milli nefndarinnar og viðkomandi aðildarríkis og er markmiðið að vernda frelsissvipta 

einstaklinga gegn illri meðferð.96 Stjórnvöldum aðildarríkis ber skylda til að senda nefndinni 

greinargerð sem inniheldur ítarlegar upplýsingar um viðbrögð stjórnvalda við athugasemdum 

nefndarinnar innan þriggja til sex mánaða eftir að þeim berst trúnaðarskýrsla nefndarinnar.97 

Í reglum CPT um heilbrigðisþjónustu í fangelsum (e. Health care services in prisons) er ítrekuð 

sú meginregla að fangar skuli eiga rétt á sömu heilbrigðisþjónustu og almennt gildir í því 

samfélagi sem þeir búa. Í reglunum eru auk þess sett fram viðmið um það sem sendinefndir CPT 

skoða sérstaklega í eftirlitsheimsóknum sínum í fangelsi og snúa þau að aðgengi að læknum og 

öðrum heilbrigðisstéttum, trúnaði, upplýstu samþykki sjúklinga, mannúðaraðstoð, faglegu 

sjálfstæði og hæfni fagstétta.98 

CPT nefndin hefur heimsótt Ísland fimm sinnum síðan samningurinn var undirritaður og gefið 

út skýrslur eftir hverja heimsókn. Síðasta heimsókn nefndarinnar til Íslands var í maí 2019.99  

3.3.2. OPCAT eftirlit 

OPCAT (e. Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment) er valfrjáls bókun við samning SÞ gegn pyndingum og 

annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Markmiðið með 

 
96 Council of Europe, „Council of Europe Anti-Torture Committee Announces Visits to Eight States in 2019“ 
(Council of Europe) <https://www.coe.int/en/web/cpt/news-2018/-
/asset_publisher/F4MCR6Bvx1tS/content/council-of-europe-anti-torture-committee-announces-visits-to-eight-
states-in-2019> skoðað 20. október 2018. 
97 Council of Europe, „Frequently Asked Questions“ (Council of Europe) <https://www.coe.int/en/web/cpt/faqs> 
skoðað 10. október 2021, How can staff and the authorities react to negative findings of CPT delegations (and 
allegations of ill-teratment in particular)? 
98 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT), „Health Care Services in Prisons“ <https://rm.coe.int/16806ce943> skoðað 25. júlí 2021. 
99 Ítarleg umfjöllun um nýjustu heimsóknarskýrslu CPT nefndarinnar er í kafla 5.1.  
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bókuninni er að koma á reglubundnum heimsóknum óháðra, alþjóðlegra og innlendra aðila á 

staði þar sem einstaklingar eru eða kunna að vera sviptir frelsi sínu, með það fyrir augum að 

koma í veg fyrir pyndingar og aðra illa meðferð þeirra.100 Í bókun þessari merkir frelsissvipting 

hvers konar hald eða fangelsun eða færsla einstaklings í gæsluaðstöðu, opinbera eða á vegum 

einkaaðila, þar sem hann er ekki frjáls ferða sinna, samkvæmt fyrirmælum yfirvalds á sviði 

réttarfars, stjórnsýslu eða annars yfirvalds.101 Í eftirlitinu felst að sjálfstæðir og óháðir 

eftirlitsaðilar heimsækja staði þar sem frelsissviptir einstaklingar dvelja. Eftirlitinu sinna annars 

vegar undirnefnd SÞ um varnir gegn pyndingum (e. Subcommittee on Prevention of Torture; 

STP) og hins vegar innlendir eftirlitsaðilar í hverju aðildarríki (e. National Preventive Mechanism; 

NPM).102 

Valfrjálsa bókunin var samþykkt á allsherjarþingi SÞ 18. desember 2002 og undirrituð af hálfu 

Íslands 23. september 2003. Með þingsályktun 19. desember 2015 fól Alþingi ríkisstjórninni að 

fullgilda bókunina fyrir hönd Íslands og var umboðsmanni Alþingis falið að sinna hlutverkinu hér 

á landi, sbr. lög nr. 147/2018 um breytingu á lögum um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, 

með síðari breytingum (OPCAT eftirlit).103  

Hlutverk umboðsmanns samkvæmt bókuninni er að kanna hvort og hvernig réttindi 

frelsissviptra einstaklinga eru virt og að sinna forvarnarstarfi til að draga úr líkum á brotum gegn 

þeim. Meginþáttur verkefnisins eru heimsóknir á staði þar sem frelsissviptir einstaklingar dvelja 

og hefur umboðsmaður á grundvelli OPCAT heimild til að heimsækja alla þá staði þar sem 

einstaklingar eru eða kunna að vera sviptir frelsi sínu. Á það til að mynda við um fangelsi, 

lögreglustöðvar, geðdeildir, barnaverndarúrræði, dvalar- og hjúkrunarheimili og úrræði fyrir 

fatlað fólk.104 Markmið heimsóknanna er að skoða húsakost og aðbúnað ásamt því að ræða 

einslega við fólk sem dvelur á staðnum. Umboðsmaður á rétt á að fá aðgang að öllum 

 
100 Umboðsmaður Alþingis, „Eftirlit með aðstæðum frelsissviptra - OPCAT“ (Umboðsmaður Alþingis). 
101 Sameinuðu þjóðirnar, „Valfrjáls bókun við samninginn gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri 
eða vanvirðandi meðferð eða refsingu“ <https://www.umbodsmadur.is/asset/9968/opcat-bokunin-a-
islensku.pdf> skoðað 14. júní 2021. 
102 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Fangelsið Hólmsheiði“ (Umboðsmaður Alþingis 28. maí 2021) 6. 
103 Umboðsmaður Alþingis, „Nánar um OPCAT“ (Umboðsmaður Alþingis) 
<https://www.umbodsmadur.is/opcat/nanar-um-opcat/> skoðað 11. júní 2021. 
104 sama heimild Eftirlitsheimsóknir. 
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upplýsingum sem varða meðferð frelsissviptra einstaklinga og vistunaraðstæður þeirra sem og 

aðgang að vistarverum þeirra og annarri aðstöðu.105  

Eftir hverja heimsókn er gerð skýrsla þar sem greint er frá niðurstöðum og eftir atvikum gerðar 

tillögur að úrbótum í starfseminni. Skýrslurnar eru birtar á vefsíðu umboðsmanns Alþingis en 

auk þess skilar hann árlega skýrslu um eftirlitið til Alþingis.106 

Eftirlit umboðsmanns Alþingis á grundvelli bókunarinnar hófst árið 2018 með heimsókn á 

Landspítalann Klepp og síðar sama ár á Stuðla neyðarvistun. Á árinu 2019 heimsótti 

umboðsmaður lögreglustöðina við Hverfisgötu og fangelsið Sogn og á árinu 2020 heimsótti 

hann Fangelsið Hólmsheiði.107 Fjallað er um skýrslur umboðsmanns vegna heimsókna hans á 

Sogn, Hólmsheiði og Stuðla í kafla 5.2. 

3.3.3. Evrópsku fangelsisreglurnar 

Evrópsku fangelsisreglurnar (e. European Prison Rules) eru frá 11. janúar 2006 en voru 

upphaflega reistar á tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins frá 12. febrúar 1987. Reglurnar 

fela í sér lágmarksvernd handa föngum og með þeim er leitast er við að tryggja mannúðlega 

meðferð og aðbúnað í fangelsum.108 

Reglurnar fela ekki í sér beinar skuldbindingar að þjóðarétti en þrátt fyrir það hefur 

ráðherranefndin beint þeim tilmælum til aðildarríkjanna að taka tillit til reglnanna í störfum 

sínum. Umboðsmaður Alþingis hefur einnig litið svo á að að yfirvöldum fangelsismála hér á landi 

beri, í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, að gæta reglnanna í störfum sínum, og vísar til 

þess að ekki hefði komið fram að íslensk stjórnvöld hafi gert neinn fyrirvara að því er reglurnar 

 
105 Umboðsmaður Alþingis, „Hvað er skoðað?“ (Umboðsmaður Alþingis) 
<https://www.umbodsmadur.is/opcat/hvad-er-skodad> skoðað 11. júní 2021. 
106 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknir og skýrslur“ (Umboðsmaður Alþingis) 
<https://www.umbodsmadur.is/opcat/heimsoknir-og-skyrslur> skoðað 11. júní 2021. 
107 sama heimild. 
108 Evrópuvefurinn, „Gilda strangar reglur um aðbúnað í fangelsum í löndum Evrópusambandsins?“ 
(Evrópuvefurinn, 13. júlí 2012) <http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=62766> skoðað 11. desember 2017. 
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snerti.109 Þá segir í frumvarpi því sem varð að fullnustulögum frá 2016 að heildarendurskoðun 

laganna frá 2005 hafi farið fram með hliðsjón af Evrópsku fangelsisreglunum frá 2006.110 

Í III. hluta Evrópsku fangelsisreglnanna er kveðið á um ýmsa þætti er varða heilbrigðisþjónustu 

við fanga. Þar er meðal annars að finna ítarleg ákvæði um skipulag og framkvæmd 

heilbrigðisþjónustu í fangelsum, skyldur heilbrigðisstarfsfólks og kröfur um menntun þeirra auk 

ákvæða um réttindi veikra fanga.111 

3.3.4. Nelson Mandela reglurnar 

Nelson Mandela reglurnar (e. The Nelson Mandela Rules) voru samþykktar samhljóða á 

Allsherjarþingi SÞ 17. desember 2015 og kveða á um lágmarksviðmið um aðbúnað fanga. 

Reglurnar eru að stofni til frá árinu 1955 en þá samþykkti fyrsta þing SÞ um varnir gegn glæpum 

og meðferð brotamanna staðlaðar lágmarksreglur um meðferð fanga (e. Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners).112 Reglurnar voru mikil réttarbót fyrir fanga því með þeim 

skyldi tryggja föngum mannúðlega meðferð. Þær voru lítið sem ekkert endurskoðaðar í tæp 60 

ár. Eftir ítarlega endurskoðun þeirra árið 2015 voru þær samþykktar sem Nelson Mandela 

reglurnar til að heiðra arfleifð Nelsons Mandela, fyrrum forseta Suður Afríku, sem sat í fangelsi 

í 27 ár vegna baráttu sinnar fyrir mannréttindum.113  

Reglurnar ná til allra þátta í stjórnun fangelsa og kveða á um lágmarksviðmið við meðferð fanga, 

hvort sem þeir sitja í gæsluvarðhaldi eða hafa hlotið fangelsisdóm og sitja í afplánun.114 

Reglurnar innihalda nákvæmar leiðbeiningar um allt frá agaviðurlögum til læknisþjónustu. Allir 

fangar eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu fyrir þeim sem manneskjum og hvers 

konar pyntingar og aðrar misþyrmingar eru bannaðar.115  

 
109 Skýrsla umboðsmanns Alþingis vegna heimsóknar í fangelsið Litla-Hraun 3. maí 2013. bls. 2 
110 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, I. Inngangur, 7. 
efnisgrein. 
111 Council of Europe (ritstj.), „European Prison Rules“ 19–22. 
112 Andrew Gilmour, „The Nelson Mandela Rules: Protecting the Rights of Persons Deprived of Liberty“ (United 
Nations) <https://www.un.org/en/un-chronicle/nelson-mandela-rules-protecting-rights-persons-deprived-
liberty> skoðað 9. október 2021. 
113 Penal Reform International, „UN Nelson Mandela Rules“ (Penal Reform International) 
<https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/standard-minimum-rules/> skoðað 4. september 2021. 
114 sama heimild. 
115 Andrew Gilmour (n. 112). 
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Í kaflanum um heilbrigðisþjónustu er lögð áhersla á að heilbrigðisþjónusta fyrir fanga sé á 

ábyrgð ríkisins og að samskipti heilbrigðisstarfsfólks og fanga lúti sömu siðferðilegu og faglegu 

stöðlum og almennt gildi um sjúklinga í samfélaginu, sbr. 1. tölul. 24. gr reglnanna. Þá er meðal 

annars kveðið á um rétt fanga til aðgengis að ókeypis læknisþjónustu innan fangelsis sem og 

viðeigandi læknisþjónustu utan fangelsis í neyðartilvikum, reglubundinni læknisskoðun frá 

upphafi afplánunar, að trúnaðar sé gætt um allt er viðkemur heilsufari fangans, rétt fanga til 

aðgengis að læknaskýrslum og aðstöðu fyrir verðandi mæður og börn þeirra sem fæðast í 

fangelsi.116 

3.3.5. Bangkok reglurnar 

Bangkok reglurnar (e. UN Bangkok Rules on Women Offenders and Prisoners) voru samþykktar 

á Allsherjarþingi SÞ í desember 2010. Reglurnar eru leiðbeiningar til stefnumótunaraðila, 

löggjafarvalds, dómgæslu og starfsmanna fangelsa um hvernig beri að draga úr óþarfa 

fangelsun kvenna annars vegar og hins vegar hvernig beri að mæta sérstökum þörfum kvenna 

sem afplána dóma í fangelsi. Í reglunum eru meðal annars ákvæði um upphaf afplánunar, 

heilbrigðisþjónustu og börn sem dvelja í fangelsi með mæðrum sínum.117 Öll 193 aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna samþykktu reglurnar samhljóða og viðurkenndu með því að konur í 

fangelsum hafa aðrar þarfir en karlar og að þeim beri að sinna sérstaklega.118 

3.3.6. Havana reglurnar 

Havana reglurnar (e. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their 

Liberty (The Havana Rules)) voru samþykktar á Allsherjarþingi SÞ 14. desember 1990. Reglurnar 

voru settar til verndar ungmennum sem sæta frelsissviptingu og eiga að tryggja að þau njóti 

almennra mannréttinda.119 Markmið reglnanna er að koma í veg fyrir skaðleg áhrif 

frelsissviptingar og hlúa að möguleikum viðkomandi barns til þess að snúa aftur út í 

 
116 The United Nations, „The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners“ 10. 
117 Penal Reform International, „UN Bangkok Rules“ (Penal Reform International) 
<https://www.penalreform.org/issues/women/bangkok-rules-2/> skoðað 9. október 2021. 
118 Penal Reform International, „UN Bangkok Rules on Women Offenders and Prisoners: A Short Guide“ 4 
<https://www.penalreform.org/resource/united-nations-bangkok-rules-women-offenders-prisoners-short/> 
skoðað 9. október 2021. 
119 Juvenile Justice Centre, „United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (The 
Havana Rules)“ (Juvenile Justice Centre) <https://juvenilejusticecentre.org/resources/united-nations-rules-for-
the-protection-of-juveniles-deprived-of-their-liberty/> skoðað 8. október 2021. 
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samfélagið.120 Reglurnar eru ekki lagalega bindandi fyrir aðildarríki SÞ heldur eru þær fyrst og 

fremst stefnumarkandi. Umboðsmaður Alþingis hefur til að mynda vísað til þeirra í skýrslum 

sínum í tengslum við OPCAT eftirlit.121 

Í Havana reglunum er meðal annars lögð áhersla á að börn sem sætt hafa frelsissviptingu fái 

alla viðeigandi læknisþjónustu og að starfsfólk sem þeim sinni fái þjálfun í fyrirbyggjandi 

heilsuvernd og bráðatilvikum, auk þess sem ungmenni með geðræn veikindi eiga samkvæmt 

reglunum að fá meðferð á sérhæfðri stofnun.122 

4. Heilbrigðisþjónusta í fangelsum hér á landi 

Heilbrigðisþjónusta í fangelsum hér á landi er á ábyrgð heilbrigðisyfirvalda og ber þeim að sinna 

henni í samráði og samstarfi við fangelsisyfirvöld. Í þessum kafla er gerð grein fyrir stjórnsýslu 

fangelsismála og þeim fjölmörgu fullnustuúrræðum sem fyrirfinnast ásamt umfjöllun um 

fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu í fangelsunum. Ekki er fjallað um heilbrigðisþjónustu þeirra 

sem ekki sæta frelsissviptingu. 

4.1. Stjórnsýsla fangelsismála og fullnustuúrræði 

Samkvæmt Forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands 

nr. 125/2021 fer dómsmálaráðuneyti með mál er varða fullnustu refsinga, þar á meðal 

Fangelsismálastofnun, sbr. f. lið 13. tölul. 3. gr.  

4.1.1. Fangelsismálastofnun ríkisins 

Fangelsismálastofnun sér um fullnustu refsinga og hefur umsjón með rekstri fangelsa, auk 

annarra verkefna í samræmi við ákvæði fullnustulaga og reglugerða sem settar eru samkvæmt 

þeim, sbr. 5. gr. fullnustulaga. 

 
120 United Nations, „United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty“ 
<https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/United_Nations_Rules_for_the_Protection_of_Juveniles_Deprive
d_of_their_Liberty.pdf> skoðað 9. október 2021, sbr. 3. gr. 
121 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Stuðlar, meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga“ (Umboðsmaður 
Alþingis 14. maí 2020) 22. 
122 United Nations, „United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty“ (n. 120), sbr. 
gr. 49-55. 
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Meðal hlutverka stofnunarinnar er að sjá um að í fangelsum sé veitt sérhæfð þjónusta svo sem 

kveðið er á um í lögum og reglugerðum. Nánar er vikið að því hlutverki í kafla 4.1.3. 

Fangelsismálastofnun rekur fjögur fangelsi eins og nánar er fjallað um í kafla 4.1.2.  

4.1.2. Fangelsi ríkisins 

Fangelsin hér á landi, sem Fangelsismálastofnun rekur, eru fjögur talsins með pláss fyrir samtals 

188 fanga. Fangelsin eru staðsett á Suður- og Vesturlandi. Fangelsið Hólmsheiði er í Reykjavík, 

Fangelsin Litla-Hraun og Sogn eru á Suðurlandi og Fangelsið Kvíabryggja er á Snæfellsnesi. 

Fimmta fangelsinu, sem var á Akureyri, var lokað í hagræðingarskyni á árinu 2020.123  

Fangelsið Hólmsheiði er eina fangelsið sem var hannað og byggt sem fangelsi, öll hin voru 

upphaflega ætluð til annarra nota en var síðar breytt til að vista fanga.124 Fangelsin Hólmsheiði 

og Litla-Hraun eru lokuð fangelsi en Fangelsin Sogn og Kvíabryggja eru opin fangelsi. Í opnum 

fangelsum er minna eftirlit með föngum og þeir hafa meira frjálsræði en í lokuðum fangelsum. 

Fangar í opnum fangelsum eru til að mynda ekki læstir inni í herbergjum sínum á nóttunni og á 

daginn hafa þeir meira svigrúm á svæðinu sjálfu og í einhverjum tilfellum utan þess líka. Í 

lokuðum fangelsum er meira kapp lagt á hátt öryggisstig og fangar hafa þar mun minna sjálfræði 

en í opnum fangelsum.125 Fangar í opnum fangelsum þurfa þó almennt að uppfylla ákveðin 

skilyrði og undirgangast reglur sem gilda um slíka afplánun.126 

Fangelsið Hólmsheiði 

Fangelsið Hólmsheiði er nýjasta fangelsi landsins og það eina sem er sérhannað sem fangelsi, 

eins og áður er vikið að. Það var formlega tekið í notkun 10. júní 2016. Fangelsið, sem er staðsett 

á Hólmsheiði í Reykjavík, er gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi með aðstöðu fyrir afplánun 

styttri fangelsisrefsinga og vararefsinga. Fangelsið Hólmsheiði er auk þess eina fangelsið á 

 
123 Mbl, „Fangelsinu á Akureyri verður lokað“ (Mbl) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/07/06/fangelsinu_a_akureyri_verdur_lokad/> skoðað 6. júlí 2020. 
124 Helgi Gunnlaugsson, „Eru fangelsismál á Íslandi ólík því sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum?“ 
(Vísindavefurinn, 20. janúar 2020) <http://www.visindavefur.is/svar.php?id=77898> skoðað 14. júní 2021, Íslensk 
fangelsi í samanburði við önnur norræn ríki. 
125 sama heimild, Opin og lokuð fangelsi. 
126 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Fangelsið Sogni“ (n. 72) 11. 
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landinu sem er með deild fyrir kvenfanga. Í fangelsinu er mjög góð aðstaða fyrir útivist fanga, 

líkamsrækt og tómstundastarf.127 

Fangapláss eru alls 56 á átta deildum og þar starfa 18 fangaverðir á 12 tíma vöktum, tveir 

varðstjórar sem ganga dagvaktir, verkstjóri sem sér um fangavinnu og hefur umsjón með 

verslun, tveir fangaflutningamenn og einn fulltrúi á skrifstofu. Sami forstöðumaður er yfir 

fangelsunum Hólmsheiði, Sogni og Litla-Hrauni.128 

Á Hólmsheiði geta fangar starfað við bílaþvott, störf á vinnustofu við ýmsar samsetningar og 

pökkun, útivinnu á lóð, viðhald, þrif og matseld á deildum og ýmis föndurverkefni. Þeir geta 

einnig stundað fjarnám undir handleiðslu námsráðgjafa frá Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu) og 

sótt AA fundi sem eru í boði tvisvar í viku fyrir karl- og kvenfanga.129 

Fangelsið Litla-Hraun 

Fangelsið Litla-Hraun er elsta fangelsi landsins. Það var stofnað 8. mars 1929 og hefur starfað 

samfellt síðan. Fangelsið stendur á jörðinni Litla-Hrauni nálægt Eyrarbakka. Litla-Hraun er lokað 

fangelsi, skilgreint sem öryggisfangelsi og fangahópurinn samanstendur að miklu leyti af 

föngum sem hlotið hafa langa dóma fyrir alvarleg afbrot.130 

Á Litla-Hrauni eru 87 fangarými á níu deildum. Einungis karlar afplána dóma á Litla-Hrauni. 

Starfsmenn eru 57; fangaverðir sem sinna almennri fangavörslu og verkstjórn, skrifstofufólk og 

meðferðarfulltrúi auk starfsmanna í eldhúsi og verslun. Sami forstöðumaður er yfir 

fangelsunum Litla-Hrauni, Sogni og Hólmsheiði.131  

Á Litla-Hrauni er rekin sérstök meðferðardeild þar sem fangar geta farið í vímuefnameðferð 

undir umsjón meðferðarfulltrúa og sálfræðinga. Auk þess geta fangar þar sótt AA fundi 

reglulega.132 Fjallað er um meðferðardeildina á Litla-Hrauni í kafla 4.2.3. 

 
127 Fangelsismálastofnun, „Fangelsið Hólmsheiði“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/fangelsin/holmsheidi/> skoðað 20. október 2018. 
128 Sama heimild 
129 Sama heimild 
130 Fangelsismálastofnun, „Fangelsið Litla Hrauni“ (Fangelsismálastofnun) <http://www.fangelsi.is/fangelsin/litla-
hraun/> skoðað 20. október 2018. 
131 sama heimild. 
132 sama heimild. 



41 
 
 
 

Sex vinnustaðir eru í fangelsinu þar sem boðið er upp á fjölbreytta vinnu, svo sem bílaþvott, 

bílnúmera- og skiltagerð, flokkun málma til endurvinnslu, járnsmíði, trésmíði, viðhald, viðgerðir 

á stikum fyrir Vegagerðina, öskjugerð fyrir skjalasöfn, þrif og umhirðu á sameiginlegum rýmum 

á lóð fangelsisins, matseld á deildum, þvotta og ýmis önnur verkefni til lengri og skemmri tíma. 

Á Litla-Hrauni er einnig boðið upp á nám á framhaldsskólastigi í samvinnu við Fjölbrautaskóla 

Suðurlands (FSu). Kennslustjóri og námsráðgjafi frá FSu eru með starfsstöð í fangelsinu.133 

Fangelsið Sogn 

Fangelsið Sogn er opið fangelsi í Ölfusi nálægt Hveragerði. Fangelsið var tekið í notkun 1. júní 

2012 og tók þá við hlutverki opins fangelsis sem hafði verið starfrækt að Bitru í Flóahreppi frá 

árinu 2010. Áður en fangelsisrekstur hófst á Sogni var þar starfrækt réttargeðdeild sem nú er til 

húsa í húsnæði Landspítalans á Kleppi.134 

Í Fangelsinu á Sogni er pláss fyrir 22 fanga og þar starfa samtals níu starfsmenn; einn varðstjóri 

og átta fangaverðir. Engar girðingar eða múrar afmarka Fangelsið á Sogni.135 

Ætlast er til að fangar á Sogni stundi vinnu eða nám og þeir þurfa að vera tilbúnir að taka þátt í 

þeirri starfsemi sem fram fer í fangelsinu á hverjum tíma. Í boði eru störf við eldamennsku, 

fiskeldi, garðvinnu, viðhald, þrif, umhirðu hænsna og ýmis önnur störf í nágrenninu í samvinnu 

við bændur og aðra samstarfsaðila. Þar er jafnframt boðið upp á nám á framhaldsskólastigi í 

samvinnu við Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu). Kennslustjóri og námsráðgjafi FSu veita 

reglulega viðtöl á staðnum. Dæmi eru einnig um að fangar stundi fjarnám við aðra menntaskóla 

og/eða háskóla.136 

Fangelsið Kvíabryggja 

Fangelsið Kvíabryggja er á jörðinni Kvíabryggju á Snæfellsnesi. Fangelsið hefur verið starfrækt 

frá árinu 1963 en í tæpan áratug þar á undan var þar rekið vinnuhæli fyrir feður sem skulduðu 

 
133 sama heimild. 
134 Fangelsismálastofnun, „Fangelsið Sogni“ (Fangelsismálastofnun) <http://www.fangelsi.is/fangelsin/sogn/> 
skoðað 20. október 2018. 
135 sama heimild. 
136 sama heimild. 
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barnsmeðlög. Kvíabryggja er opið fangelsi, sem þýðir að þar eru hvorki rimlar fyrir gluggum né 

öryggisgirðing umhverfis svæðið. Góð aðstaða er til vinnu og líkamsræktar.137  

Á Kvíabryggju er pláss fyrir 23 fanga en þar afplána fyrst og fremst fangar með stuttan sakaferil 

sem er treystandi til að afplána við slíkar aðstæður. Átta starfsmenn starfa á Kvíabryggju; 

forstöðumaður og skrifstofumaður í dagvinnu og sex fangaverðir á sólarhringsvöktum.138  

Fangar með vímuefnavanda þurfa að vera tilbúnir að takast á við þann vanda sinn og taka þátt 

í endurhæfingaráætlun ásamt því að stunda vinnu eða nám. Í boði eru bústörf við 

sauðfjárbúskap, viðhald, þrif og ýmis tilfallandi verkefni. Í fangelsinu geta fangar einnig stundað 

fjarnám undir handleiðslu námsráðgjafa frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði.139 

4.1.3. Önnur fullnustuúrræði 

Ákvæði 31. gr. fullnustulaga heimilar Fangelsismálastofnun að leyfa fanga að afplána hluta 

refsitímans utan fangelsis, að uppfylltum tilteknum skilyrðum sem talin eru upp í 1. mgr. 

greinarinnar og nánari reglum settum af stofnuninni skv. 3. mgr. sömu greinar.140 

Samfélagsþjónusta 

Stór hluti þeirra sem hljóta óskilorðsbundinn fangelsisdóm á Íslandi afplánar ekki dóminn í 

fangelsi. Samkvæmt ákvæðum 37. gr. fullnustulaga geta brotamenn sem hljóta 12 mánaða 

óskilorðsbundinn fangelsisdóm eða minna sótt um það til Fangelsismálastofnunar að fullnusta 

dóminn með samfélagsþjónustu.141 Það á jafnframt við um þá sem hljóta vararefsingu 

fésekta.142  

Samfélagsþjónusta felur í sér tímabundið, ólaunað starf í þágu samfélagsins sem kemur í stað 

afplánunar í fangelsi. Oftast er um að ræða líknar- eða félagsstörf hjá félaga- og 

góðgerðarsamtökum. Starfið er unnið utan vinnutíma dómþola og getur hann því stundað vinnu 

 
137 Fangelsismálastofnun, „Fangelsið Kvíabryggju“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/fangelsin/kviabryggja/> skoðað 20. október 2018. 
138 sama heimild. 
139 Sama heimild 
140 Sjá Rgl. 331/2018. 
141 Helgi Gunnlaugsson (n. 124), Afplánun utan fangelsa. 
142 Fangelsismálastofnun, „Samfélagsþjónusta“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/samfelagsthjonusta/> skoðað 20. október 2018. 
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eða nám og verið virkur borgari á meðan á samfélagsþjónustu stendur. Ákvörðun um 

samfélagsþjónustu og framkvæmd hennar er í höndum Fangelsismálastofnunar.143 

Til að samfélagsþjónusta komi til álita þarf dómþoli að uppfylla nokkur skilyrði. Hann þarf að 

óska eftir því skriflega við Fangelsismálastofnun innan viku frá því að hann á að hefja afplánun í 

fangelsi; hann má ekki vera með mál til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar 

sem hann er grunaður um refsiverðan verknað og hann þarf að teljast hæfur til að gegna 

samfélagsþjónustu. Fangelsismálastofnun þarf svo að gæta þess að almannahagsmunir mæli 

ekki gegn samfélagsþjónustu viðkomandi. Ef dómþoli rýfur skilyrðin eftir að samfélagsþjónusta 

hefst, til dæmis með því að sinna ekki vinnuskyldu sinni eða vegna óreglu, getur hann þurft að 

afplána eftirstöðvar refsingarinnar í fangelsi.144 Árlega afplána hér á landi ríflega tvö hundruð 

manns dóma með samfélagsþjónustu.145  

Afplánun á áfangaheimili 

Ákvæði 31. gr. fullnustulaga heimilar Fangelsismálastofnun að leyfa fanga að afplána hluta 

refsitíma síns utan fangelsis, samkvæmt nánari reglum sem stofnunin setur um forsendur og 

skilyrði slíkrar vistunar. Skilyrði ákvæðisins fela í sér að fanginn stundi vinnu, nám, starfsþjálfun 

eða meðferð sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt og sé liður í aðlögun hans að 

samfélaginu að nýju.146  

Ákvæði 31. gr. fullnustulaga setur einnig það skilyrði að fanginn búi á sérstakri stofnun eða 

heimili sem Fangelsismálastofnun hafi gert samkomulag við og sé þar undir eftirliti.147 

Áfangaheimili Verndar er það áfangaheimili sem Fangelsismálastofnun hefur gert samkomulag 

við og langflestir dómþolar, sem uppfylla skilyrði, afplána á. Fangelsismálastofnun hefur í 

sérstökum tilfellum heimilað afplánun á öðrum áfangaheimlum.148  

 
143 Fangelsismálastofnun, „Samfélagsþjónusta í stað óskb. fangelsisrefsingar:“ 
<https://www.fangelsi.is/media/almennt/UPPLYSINGAR-um-samfelagsthjonustu-i-stad-oskb.fang.refs.-_Utg.-
30.3.2016.pdf> skoðað 14. júní 2021. 
144 sama heimild. 
145 Helgi Gunnlaugsson (n. 124), Afplánun utan fangelsa. 
146 Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016, 31. gr. 
147 sama heimild, 31. gr. 
148 Fangelsismálastofnun, „Áfangaheimilið Vernd“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/afplanun/vernd/> skoðað 20. október 2018. 
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Fangelsismálastofnun setur þau skilyrði fyrir umsókn fanga um að afplána hluta refsingar á 

Vernd að hann hafi ekki gerst sekur um agabrot í refsivistinni síðustu þrjá mánuði fyrir umsókn 

og að hegðun hans hafi verið til fyrirmyndar, að hafi hann strokið úr gæsluvarðhaldi eða 

afplánun í fangelsi séu liðin að minnsta kosti tvö ár, að hann hafi ekki til meðferðar mál í 

refsivörslukerfinu þar sem hann er kærður fyrir refsiverðan verknað, að honum hafi að jafnaði 

ekki verið vikið af áfangaheimilinu í núverandi afplánun, að hann teljist hæfur til dvalar á 

áfangaheimilinu og að ekki mælist áfengi í öndunarsýni eða ólögleg ávana- eða fíkniefni í 

þvagprufu áður en til vistunar á áfangaheimilinu komi.149  

Fangelsismálastofnun gerir kröfu um að áfangaheimili sinni eftirliti með dómþolum sem þar 

dvelja og sjá starfsmenn Verndar um að sinna því en auk þess fylgjast eftirlitsaðilar á vegum 

Fangelsismálastofnunar með því að einstaklingar sinni þeirri vinnu eða námi sem þeir hafa 

fengið samþykki fyrir og ber að sinna alla virka daga.150 

Áður en dómþoli getur hafið afplánun á Vernd ber honum að hafa afplánað að minnsta kosti 

þriðjung dóms síns í fangelsi. Dvalartími á Vernd getur verið frá þremur vikum og upp í 18 

mánuði, allt eftir lengd dómsins og því hversu stóran hluta hans fanginn hefur afplánað. Þegar 

dæmd refsing er eitt ár eða minna getur dvalartími á Vernd þannig mest orðið þrír mánuðir. 

Dvalartíminn getur lengst um 2,5 daga fyrir hvern dæmdan mánuð að 5 ára fangelsisrefsingu, 

en lenging er 5 dagar fyrir hvern dæmdan mánuð umfram 5 ára refsingu.151 

Rafrænt eftirlit með ökklabandi 

Árið 2012 var tekið upp rafrænt eftirlit hér á landi og með gildandi fullnustulögum voru heimildir 

fyrir rafrænu eftirliti rýmkaðar töluvert.152 Með rafrænu eftirliti er átt við afplánun utan 

fangelsis, þar sem fangi dvelur á eigin heimili eða öðrum samþykktum dvalarstað og ber 

ökklaband til þess að hægt sé að fylgjast með ferðum hans. Fangelsismálastofnun þarf að 

 
149 sama heimild, Hverjir geta afplánað á áfangaheimili Verndar?. 
150 sama heimild. 
151 sama heimild, Hvenær er hægt að hefja afplánun á áfangaheimili og hversu lengi?. 
152 Helgi Gunnlaugsson (n. 124), Afplánun utan fangelsa. 
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samþykkja dvalarstað viðkomandi og gerir kröfu um að aðstæður séu þannig að hægt sé að 

dvelja þar með góðu móti og að fangi geti sinnt helstu þörfum sínum.153 

Rafrænt eftirlit getur verið í boði fyrir þá sem hlotið hafa 12 mánaða óskilorðsbundinn 

fangelsisdóm eða lengri og uppfylla öll skilyrði sem tilgreind eru í 33. gr. fullnustulaga. Þau 

skilyrði fela í sér að fangi teljist hæfur til að sæta rafrænu eftirliti, að hann hafi fastan dvalarstað 

sem samþykktur hefur verið af Fangelsismálastofnun, að maki fanga eða annar húsráðandi 

samþykki að hann sé undir rafrænu eftirliti á sameiginlegum dvalarstað þeirra, að hann stundi 

vinnu eða nám ellegar sé í starfsþjálfun eða meðferð, að hann hafi lokið afplánun á Vernd eða í 

sambærilegu úrræði með fullnægjandi hætti eða verið metinn hæfur til að nýta úrræði en ekki 

getað nýtt það vegna utanaðkomandi aðstæðna, að hann hafi ekki rofið skilyrði rafræns eftirlits 

á síðastliðnum þremur árum og að lokum að hann eigi ekki ólokin mál hjá lögreglu.154  

Ekki er hægt að afplána refsingu í heild sinni með rafrænu eftirliti því það getur aðeins komið til 

greina sem síðasti liðurinn í afplánun fanga áður en hann hefur reynslulausn. Fái dómþoli 12 

mánaða óskilorðsbundinn fangelsisdóm getur rafrænt eftirlit að hámarki verið síðustu 60 dagar 

afplánunarinnar. Fyrir hvern dæmdan mánuð til viðbótar getur rafrænt eftirlit lengst um fimm 

daga og orðið 360 dagar hið mesta.155 

Afplánun í meðferð eða á heilbrigðisstofnun 

Fangelsismálastofnun getur, að undangengnu sérfræðiáliti, leyft fanga að dvelja um 

stundarsakir eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun, sbr. 22. gr. 

fullnustulaga, og telst hann þá taka út refsingu á meðan hann dvelst þar. Við gildistöku gildandi 

fullnustulaga var ákvæðinu breytt á þann hátt að fangi sem vistast á heilbrigðisstofnun telst nú 

taka út refsingu sína óháð því hvernig vistunin komi til og í frumvarpi því sem varð að gildandi 

fullnustulögum er vísað til þess að einstaklingur sem skaðar sjálfan sig sé oft og tíðum að kalla 

á hjálp og því sé ekki rétt hegna honum fyrir það.156 

 
153 Fangelsismálastofnun, „Rafrænt eftirlit (ökklaband)“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/afplanun/rafraent-eftirlit/> skoðað 20. október 2018. 
154 sama heimild, Hverjir geta afplánað undir rafrænu eftirliti?. 
155 sama heimild, Hvenær er hægt að hefja afplánun undir rafrænu eftirliti?. 
156 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál Almennar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 
22. gr. 
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Meðferð getur ýmist farið fram hjá SÁÁ eða á Hlaðgerðarkoti. Fangi getur annars vegar sótt um 

afplánun að fullu í meðferð og þarf slík beiðni að berast Fangelsismálastofnun frá viðkomandi 

meðferðarstofnun. Slík umsókn er metin út frá lengd dóms, fyrri aflplánunum og óloknum 

málum hjá lögreglu. Hins vegar getur fangi sótt um að ljúka fangelsisafplánun sinni í meðferð. 

Samþykki fyrir afplánun í meðferð er háð samþykki viðkomandi meðferðarstofnunar sem og 

Fangelsismálastofnunar og er hvert tilvik meðal annars metið út frá áhættuþáttum, 

meðferðarsögu, óloknum málum hjá lögreglu og agabrotum í afplánun.157 

Í sérstökum tilvikum er Fangelsismálastofnun heimilt að vista fanga á heilbrigðisstofnun í lengri 

eða skemmri tíma. Beiðni um slíka afplánun kemur ýmist frá viðkomandi heilbrigðisstofnun eða 

að Fangelsismálastofnun óskar eftir slíkri vistun í samráði við heilbrigðisstofnun.158  

Afplánun á réttargeðdeild  

Réttargeðdeild er ein þriggja lokaðra deilda geðsviðs Landspítala á Kleppi. Hinar tvær eru 

öryggisgeðdeild og sérhæfð endurhæfingargeðdeild þar sem sjúklingum sem þurfa langa 

meðferð er sinnt. Flestir sjúklingar þar hafa verið sviptir sjálfræði á grundvelli lögræðislaga nr. 

71/1997 eða eru í undantekningartilvikum nauðungarvistaðir þar á grundvelli sömu laga. Á 

réttargeðdeild vistast einstaklingar á grundvelli dóms samkvæmt 62. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, það eru einstaklingar sem hafa framið alvarleg afbrot en verið 

dæmdir ósakhæfir, refsing verið metin árangurslaus sökum geðræns vanda eða þeir eru taldir 

hættulegir sjálfum sér og/eða öðrum og hafa verið dæmdir til vistunar á viðeigandi stofnun 

samkvæmt dómsorði.159 

Réttargeðdeild Landspítala rúmar níu sjúklinga og þar af eru tvö pláss á sérstökum öryggisgangi. 

Lengd vistunar á réttargeðdeild er einstaklingsbundin en meðallegutími sjúklinga er þrjú ár.160 

 

 

 
157 Fangelsismálastofnun, „Afplánun í meðferð eða á heilbrigðisstofnun“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/domar/afplana-i-medferd/> skoðað 7. desember 2017 Afplánun áfengis- 
og/vímuefnameðferð. 
158 sama heimild Afplánun á heilbrigðisstofnun. 
159 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Landspítalinn“ (Umboðsmaður Alþingis október 2019) 16. 
160 sama heimild 17. 
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Afplánun barna undir 18 ára aldri 

Börn undir 18 ára aldri sem úrskurðuð eru í gæsluvarðhald eða dæmd til fangelsisvistar eru 

almennt ekki vistuð í fangelsum ríkisins, enda er kveðið á um það í 44. gr. fullnustulaga að 

óheimilt sé að vista einstakling undir 18 ára aldri í fangelsi nema fyrir liggi mat sérfræðinga um 

að það sé þeim fyrir bestu með vísan til sérstakra aðstæðna er lúta að þeim sjálfum og sé í 

samræmi við samning SÞ um réttindi barnsins. Í þeim tilvikum sem börn eru dæmd til 

fangelsisvistar er meginreglan sú að afplánun fari fram á heimili á vegum 

barnaverndaryfirvalda.161 

Um slíka vistun sakhæfra barna gilda ákvæði fullnustulaga ef við á og ákvæði reglugerðar nr. 

533/2015 sem sett var samkvæmt heimild í 4. mgr. 14. gr. og 80. gr. eldri fullnustulaga frá 2005, 

sbr. nú 3. mgr. 44. gr. fullnustulaga frá 2016.162 Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að 

gildandi fullnustulögum er vísað til þess að með lögum nr. 19/2013 hafi sáttmáli SÞ um réttindi 

barnsins verið lögfestur hér á landi og að ákvæðið sé í samræmi við 4. mgr. 14. gr. eldri laga eins 

og greininni hafi verið breytt með lögum nr. 19/2013 sem lögfestu sáttmálann.163 Fram að 

gildistöku þeirra breytingarlaga var yfirvöldum ekki skylt að aðskilja unga fanga á aldrinum 15-

18 ára frá fullorðnum föngum, jafnvel þótt þeim bæri skylda til að taka tillit til aldurs við 

ákvörðun á afplánunarstað. Það var því talið nauðsynlegt að lögfesta ákvæði samnings SÞ um 

réttindi barnsins, þess efnis að börn sem úrskurðuð eru í gæsluvarðhald eða dæmd í 

óskilorðsbundna fangelsisvist væru aðskilin frá fullorðnum.164  

Þrátt fyrir framangreint var í gildi frá árinu 1998 samkomulag milli Fangelsismálastofnunar og 

Barnaverndarstofu um vistun barna yngri en 18 ára. Samkomulagið var endurnýjað 5. nóvember 

1999 og er sá samningur enn í gildi. Samkvæmt samkomulaginu skal tilkynna Barnaverndarstofu 

þegar dómþoli yngri en 18 ára er dæmdur í óskilorðsbundið fangelsi eða úrskurðaður í 

gæsluvarðhald og skal hún þá kanna hvort mögulegt sé að dómþoli afpláni refsingu sína á 

meðferðarheimili á vegum stofnunarinnar. Barnaverndarnefnd sem fer með málefni barnsins 

þarf þó að hafa óskað eftir því og fyrir þarf að liggja vilji hjá dómþola til að afplána dóm sinn í 

 
161 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Stuðlar, meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga“ (n. 121) 43. 
162 sama heimild. 
163 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 44.gr. 
164 Skúli Þór Gunnsteinsson, Erla Kristín Árnadóttir og Heiða Björg Pálmadóttir, „Skýrsla vinnuhóps um afplánun 
sakhæfra barna“ (jún 2010) 5. 
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meðferð.165 Þess ber að geta að Alþingi hefur samþykkt breytingar á barnaverndarlögum sem 

fela í sér grundvallarbreytingar á uppbyggingu barnaverndar innan sveitarfélaga, sbr. lög um 

breytingar á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.) nr. 

107/2021. Lögin öðlast gildi 1. janúar 2022 en ákvæði er varða barnaverndarnefndir koma ekki 

til framkvæmda fyrr en 28. maí 2022. Má ætla að framangreindar reglur muni taka breytingum 

í samræmi við það.166  

4.1.4. Gæsluvarðhald 

Gæsluvarðhald er tímabundin frelsissvipting sem beitt er vegna rannsóknar eða meðferðar 

sakamáls. Frelsissvipting er framkvæmd á grundvelli dómsúrskurðar þegar tiltekin skilyrði eru 

uppfyllt. Gæsluvarðhald er ekki afplánun en kemur oftast til frádráttar fangelsisrefsingu ef 

viðkomandi er dæmdur til fangelsisrefsingar vegna þess afbrots sem leiddi til 

gæsluvarðhaldsins.167  

Gæsluvarðhald getur verið með tvennum hætti, þ.e. með eða án einangrunar og/eða öðrum 

takmörkunum. Gæsluvarðhald með takmörkunum nefnist einangrun. Þá er fangi lokaður inni á 

fangaklefa mest allan sólarhringinn. Hann fær ekki heimsóknir og fær ekki að vera í samskiptum 

við aðra fanga. Þeir einu sem hann má vera í samskiptum við eru lögmaður hans, lögregla, 

fangaverðir og heilbrigðisstarfsfólk. Ef gæsluvarðhaldið er hins vegar án takmarkana nefnist það 

lausagæsla og þá er fangi innan um aðra fanga í fangelsinu og hefur sömu réttindi og skyldur og 

þeir.168 

4.2. Skipulag heilbrigðisþjónustu í fangelsum ríkisins 

Ráðuneyti heilbrigðismála sér um og ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í samráði við 

Fangelsismálastofnun, sbr. 29. gr. fullnustulaga. Framkvæmd þjónustunnar fer að mestu leyti 

 
165 sama heimild. 
166 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Ný skipan barnaverndarmála hjá sveitarfélögum“ (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, jún 2021) <https://www.samband.is/frettir/ny-skipan-barnaverndarmala-hja-sveitarfelogum/> 
skoðað 5. desember 2021. 
167 Fangelsismálastofnun ríkisins, „Gæsluvarðhald“ (Fangelsismálastofnun) 
<https://www.fangelsi.is/afplanun/gaesluvardhald/> skoðað 2. júlí 2021. 
168 sama heimild. 
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fram innan fangelsanna og byggir á þjónustusamningum heilbrigðisstofnana og Sjúkratrygginga 

Íslands.  

Hér á eftir er stutt lýsing á fyrirkomulagi heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsum landsins eins 

og það er kynnt á vefsíðum Fangelsismálastofnunar og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

4.2.1. Þjónusta lækna og hjúkrunarfræðinga 

Fangar hafa aðgang að læknum og/eða hjúkrunarfræðingum í öllum fangelsum landsins. 

Aðgengi er þó mismikið eftir stærð fangelsa og í neyðartilvikum eru fangar fluttir á 

heilbrigðisstofnun. Hafi fangi þörf fyrir sérfræðiþjónustu læknis leggur hann beiðni þar um fyrir 

fangelsislækni en um viðtal við fangelsislækni eða hjúkrunarfræðing er sótt á þar til gerðum 

umsóknareyðublöðum.169 

4.2.2. Þjónusta meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar  

Fjórir sálfræðingar í þremur stöðugildum sinna öllum fangelsum á landinu og skilorðseftirliti. 

Einn sálfræðingur starfar eingöngu á Litla-Hrauni. Aðrir sálfræðingar stofnunarinnar skipta með 

sér vikulegum heimsóknum á Hólmsheiði og Sogn. Á Kvíabryggju er ekki föst viðvera 

sálfræðings.170 

Meginmarkmiðið með sálfræðiþjónustu fangelsanna er að huga að almannahagsmunum með 

því að meta þá hættu sem samfélaginu stafar af einstaklingum en einnig að veita viðkomandi 

einstaklingum sálfræðilega meðferð sem miðar að því að draga úr líkum á að þeir brjóti af sér 

aftur og að þeir aðlagist samfélaginu betur að afplánun lokinni. Sálfræðingar 

Fangelsismálastofnunar hafa jafnframt það hlutverk að huga að andlegri líðan fanga og styðja 

þá til að takast á við refsivistina.171  

 
169 Fangelsismálastofnun, „Þjónusta í fangelsi“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/afplanun/afplanun-i-fangelsi/> skoðað 20. október 2018. 
170 sama heimild. 
171 sama heimild. 
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Þrír félagsráðgjafar starfa hjá Fangelsismálastofnun og sinna öllum fangelsum landsins auk 

eftirlits með reynslulausnum. Félagsáðgjafar heimsækja fangelsin Hólmsheiði og Litla-Hraun 

tvisvar í viku og Sogn aðra hvora viku. Á Kvíabryggju er ekki föst viðvera félagsráðgjafa.172 

Markmiðið með störfum félagsráðgjafa er að vinna að lausn félagslegra og persónulegra 

vandamála og sporna gegn félagslegu ranglæti, auk þess að vinna gegn mannréttindabrotum.173 

4.2.3. Meðferðarúrræði 

Fangar sem afplána refsingu á Litla-Hrauni eiga möguleika á áfengis- og vímuefnameðferð innan 

fangelsisins. Þar er starfræktur meðferðargangur með pláss fyrir 11 fanga.174 

Markmið meðferðargangs er að veita föngum með áfengis- og vímuefnavanda ýmis konar 

aðstoð sem miðar að því að auðvelda þeim að koma aftur út í samfélagið að afplánun lokinni.175 

Þessi meðferð er ekki í boði í öðrum fangelsum landsins en Fangelsismálastofnun er heimilt að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum að vista fanga á meðferðarstofnun, sbr. 22. gr. fullnustulaga.  

4.2.4. Geðheilbrigðisþjónusta 

Geðheilsuteymi fangelsa er starfrækt hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (GHF) og sinnir 

föngum í öllum fangelsum landsins sem og þeim sem eru á reynslulausn. Teymið sinnir allri 

almennri geðheilbrigðisþjónustu, svo sem greiningu og meðferð geðraskana, fíknivanda og 

ADHD. Beiðni um geðþjónustu fyrir fanga þarf að koma frá heilbrigðisstarfsmönnum 

fangelsanna, meðferðarsviði Fangelsismálastofnunar eða varðstjórum í fangelsum. Einnig geta 

aðstandendur fanga komið ábendingum á framfæri við teymið.176 

Í teyminu starfa geðlæknar, geðhjúkrunarfræðingar, hjúkrunarfræðingar og klínískir 

sálfræðingar. Teymið heyrir undir og er eins og áður segir staðsett hjá Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins og sinnir þjónustunni með heimsóknum í fangelsin, símaviðtölum og 

 
172 sama heimild. 
173 sama heimild. 
174 sama heimild. 
175 sama heimild. 
176 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, „Geðheilsuteymi fangelsa“ (Heilsugæslan) 
<https://www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/gedheilsuteymi-fangelsa/> skoðað 9. nóvember 2021. 
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fjarfundabúnaði. Auk þess hefur teymið meðal annars samráð við aðra heilbrigðisstarfsmenn 

fangelsanna og meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar.177 

Markmið teymisins er að veita föngum einstaklingsmiðaða þverfaglega geðheilbrigðisþjónustu 

sem tekur mið af þeim aðstæðum sem þeir búa við. Þannig eiga fangar að geta fengið markvissa 

meðferð meðan á afplánun stendur og samfellu í geðheilbrigðisþjónustu að lokinni afplánun.178 

4.2.5. Tannlæknaþjónusta 

Í reglum Fangelsismálastofnunar um tannviðgerðir og kostnað vegna þeirra frá 1. janúar 1996, 

með síðari breytingum, er kveðið á um að fangar eigi rétt á að njóta tannlæknaþjónustu og að 

þeir greiði sjálfir fyrir slíka þjónustu. Í reglunum kemur þó fram að geti fangi ekki af 

fjárhagsaðstæðum greitt fyrir tannlæknisþjónustu greiði viðkomandi fangelsi fyrir 

bráðaþjónustu, til dæmis vegna tannverks eða ígerða, og innheimti síðar ákveðið hlutfall af 

dagpeningum og/eða vinnulaunum fangans til endurgreiðslu þessa útlagða 

tannlækniskostnaðar, þar til skuldin er að fullu greidd.179 Frádráttur frá dagpeningum og/eða 

þóknun fanga til greiðslu skulda sem fangi verður ábyrgur fyrir meðan á afplánun stendur á sér 

stoð í 28. gr. gildandi fullnustulaga. 

Tekið er fram í reglum Fangelsismálastofnunar um tannviðgerðir að heildarkostnaður vegna 

tannlæknisþjónustu sé að hámarki 30.000 krónur ári.180 Uppæðin var hækkuð í 41.000 krónur 

árið 2005 og hefur ekki hækkað síðan.181 Athygli vekur að samkvæmt verðlagsreiknivél Hagstofu 

Íslands er upphaflega upphæðin jafnvirði um 88.000 króna í dag.182 Því má í raun segja að 

tannlæknaþjónusta við fanga hafi óbeint verið skert frá því að reglurnar voru settar.  

 
177 sama heimild. 
178 Sjúkratryggingar Íslands, „Samningur um geðheilbrigðisþjónustu við fanga framlengdur“ (Sjúkratryggingar 
Íslands) <https://www.sjukra.is/um-okkur/frettir/samningur-um-gedheilbrigdisthjonustu-vid-fanga-framlengdur> 
skoðað 13. júlí 2021. 
179 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 363 - 291. mál, Almennar athugasemdir, kafli II. 
180 sama heimild, Almennar athugasemdir, kafli II. 
181 Hólmfríður Árnadóttir, „Bréf án titils“ 
<https://www.afstada.is/uploads/4/2/3/9/42390329/20050914_fra_fms_tannl_styrkur.pdf> skoðað 11. 
desember 2021. 
182 Hagstofa Íslands, „Hagstofan: Verðlagsreiknivél“ (Hagstofa Íslands) <https://hagstofa.is/verdlagsreiknivel> 
skoðað 10. desember 2021. 
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5. Er heilbrigðisþjónustu við fanga ábótavant?  

Hér að framan hefur verið greint frá lagaákvæðum sem tryggja föngum réttindi til að njóta sem 

eðlilegastrar heilbrigðisþjónustu meðan á afplánun stendur. Farið hefur verið yfir skipulag 

þjónustunnar í fangelsum landsins ásamt því að rekja fjölmörg ákvæði í alþjóðasamningum sem 

skilgreina þennan rétt. Þrátt fyrir frelsissviptingu halda fangar mannréttindum sínum, þar með 

töldum réttinum til líkamlegrar og andlegrar heilsu. Vegna frelsisskerðingar sinnar hafa þeir ekki 

sömu möguleika og almenningur til að sækja þá þjónustu sem þeir þarfnast. Þeir þurfa því að 

treysta á að fangelsis- og heilbrigðisyfirvöld sinni þeirri skyldu sinni að sjá þeim fyrir viðunandi 

heilbrigðisþjónustu. Innlendar og alþjóðlegar eftirlitsstofnanir sem starfa samkvæmt lögum og 

alþjóðasamningum hafa það hlutverk að framfylgja skuldbindingum sem stjórnvöld hafa 

undirgengist með aðild að alþjóðlegum samningum.183  

Megintilgangurinn með þessari ritgerð er að skoða hvort heilbrigðisþjónustu fanga sé 

ábótavant. Í viðleitni til að leita svara rannsóknaspurningunni: Er heilbrigðisþjónustu við fanga 

ábótavant? verður nú rýnt í skýrslur þeirra innlendu og erlendu eftirlitsaðila sem hafa það 

hlutverk að fylgjast með því að stjórnvöld uppfylli skyldur sínar samkvæmt lögum og 

alþjóðasamningum. 

5.1. Skýrslur CPT nefndarinnar og viðbrögð íslenskra stjórnvalda við þeim 

CPT nefndin184 skipuleggur heimsóknir á staði og stofnanir til þess að hafa eftirlit með meðferð 

á frelsissviptum einstaklingum. Nefndin verður að tilkynna viðkomandi ríki þá fyrirætlan sína að 

heimsækja staði á landinu. Eftir slíka boðun er nefndinni heimilt að heimsækja hvenær sem er 

og án fyrirvara þá staði sem einstaklingar kunna að hafa verið sviptir frelsinu. Meðal staða sem 

nefndin heimsækir eru fangelsi, lögreglustöðvar, geðsjúkrahús, meðferðarstöðvar fyrir 

unglinga, miðstöðvar hælisleitenda í haldi og þjónustu- og dvalarheimili. Í heimsóknum sínum 

hefur nefndin ótakmarkaðan aðgang að þeim stöðum þar sem frelsissviptir einstaklingar eru og 

 
183 Forsætisráðuneytið, „Skýrslur og athugasemdir eftirlitsstofnana“ (Stjórnarráð Íslands) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/skyrslur-og-athugasemdir/> 
skoðað 15. júlí 2021. 
184 Sjá umfjöllun um CPT nefndina og Evrópusamning um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu í kafla 3.3.1. 
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hefur hún heimild til að fara um slíka staði án hindrana. Þá getur nefndin átt viðtöl í einrúmi við 

frelsissvipta einstaklinga og aðra sem veitt geta upplýsingar.185 

Heimsóknir CPT nefndarinnar eru reglulegar, yfirleitt á fjögurra ára fresti, en auk þess þegar 

sérstök ástæða þykir til. CPT nefndin hefur heimsótt Ísland fimm sinnum síðan 

Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu tók gildi árið 1989. Heimsóknirnar voru árin 1993, 1998, 2004, 2012 og nú síðast 2019. 

Skýrslur nefndarinnar, sem innihalda niðurstöður úr athugunum nefndarinnar og tillögur, 

ábendingar og beiðni um upplýsingar, ásamt viðbrögðum íslenskra stjórnvalda eru birtar á vef 

Evrópuráðsins.186 

Til að varpa ljósi á stöðuna í heilbrigðismálum fangelsa á Íslandi verða hér á eftir raktar helstu 

niðurstöður úr nýjustu skýrslu CPT nefndarinnar sem barst íslenskum stjórnvöldum eftir síðustu 

heimsókn nefndarinnar til Íslands árið 2019. Einnig verður farið yfir viðbrögð stjórnvalda við 

skýrslunni ásamt aðgerðaráætlun sem stjórnvöld sendu nefndinni samkvæmt beiðni þar um. 

5.1.1. Niðurstöður heimsóknar CPT nefndarinnar til Íslands í maí 2019 

Sú umfjöllun um skýrslu CPT nefndarinnar sem hér fer á eftir afmarkast við þann hluta 

skýrslunnar sem fjallar um heilbrigðisþjónustu og vímuefnavanda í fangelsum á Íslandi. 

Í heimsókn sinni til Íslands í maí 2019 heimsótti CPT nefndin fangelsin á Akureyri,187 Kvíabryggju, 

Litla-Hrauni og Hólmsheiði og átti fundi meðal annars með dómsmálaráðherra, forstjóra 

Fangelsismálastofnunar, aðstoðarmanni heilbrigðisráðherra auk fulltrúa frá ráðuneytum 

dómsmála og heilbrigðis og umboðsmanns Alþingis. Nefndin lýsti ánægju með framúrskarandi 

samstarf við alla aðila sem hún var í samskiptum við, bæði fyrir og eftir heimsóknina og á meðan 

á henni stóð, en taldi ástæðu til að árétta að samstarf fælist ekki eingöngu í aðstoð við 

heimsóknir til landsins, heldur einnig og ekki síður að ákvarðanir væru teknar til að bæta stöðu 

mála í samræmi við tilmæli nefndarinnar. Í því samhengi lýsti nefndin yfir miklum áhyggjum af 

því að lítið sem ekkert hefði áunnist í mikilvægum málaflokkum, þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar 

 
185 Council of Europe, „About the CPT“ (n. 94). 
186 Council of Europe, „The CPT and Iceland“ (Council of Europe) <https://www.coe.int/en/web/cpt/iceland> 
skoðað 6. júlí 2020. 
187 Fangelsinu á Akureyri hefur verið lokað og er því ekki fjallað um málefni sem því tengjast í þessari ritgerð. 
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nefndarinnar allt frá fyrstu heimsókninni til Íslands árið 1993. Vísaði nefndin þar sérstaklega til 

ítrekaðra ábendinga sinna um áfengis- og vímuefnavanda í fangelsum og fyrirkomulag 

heilbrigðisþjónustu í fangelsum.188  

Í lok heimsóknar sinnar til Íslands 2019 setti nefndin fram tvö brýn tilmæli varðandi 

fangelsiskerfið. Þau fyrri vörðuðu gluggalausa klefa fyrir gæsluvarðhaldsfanga í fangelsinu á 

Akureyri. Síðari tilmælin voru beiðni til íslenskra stjórnvalda um að senda nefndinni innan 

þriggja mánaða ítarlega aðgerðaráætlun189 um veitingu heilbrigðisþjónustu og um viðbrögð við 

fíkniefnavanda í fangelsum.190 

Hér á eftir verður fjallað um þær athugasemdir í skýrslu CPT nefndarinnar, sem gefin var út í 

nóvember 2019, sem snúa að heilbrigðisþjónustu í íslenskum fangelsum og vímuefnavanda 

innan fangelsanna.  

Viðvera heilbrigðisstarfsfólks í fangelsum 

Viðvera heilbrigðisstarfsfólks reyndist vera mjög mismunandi eftir fangelsum. Á Kvíabryggju 

reyndist engin heilbrigðisþjónusta. Ef þörf krefur er farið með fanga á heilsugæslustöð á 

Grundarfirði sem er í um sjö kílómetra fjarlægð frá fangelsinu. Litla-Hraun fær þjónustu lækna 

og hjúkrunarfræðinga frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands í um átta klukkustundir á dag alla virka 

daga. Læknar hafa viðveru í fangelsinu sex daga í mánuði en hjúkrunarfræðingar alla virka daga. 

Engin þjónusta er um nætur og helgar. Á Hólmsheiði hefur læknir viðveru tvo daga í viku og 

hjúkrunarfræðingar þrjá til fjóra daga í viku. Læknar eru auk viðveru á bakvakt alla virka daga á 

skrifstofutíma og hjúkrunarfræðingur allan sólarhringinn alla daga.191  

 
188 „Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman of Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 24 May 2019“. Bls. 
6-7 
189 Fjallað er um aðgerðaráætlunina í kafla 5.1.3. 
190 Dómsmálaráðuneytið, „Viðbrögð stjórnvalda við skýrslu pyntingarnefndar Evrópuráðsins vegna úttektar á 
Íslandi 2019“ (Stjórnarráð Íslands) <https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-
rit/2020/05/22/Vidbrogd-stjornvalda-vid-skyrslu-pyntingarnefndar-Evropuradsins-vegna-uttektar-a-Islandi-
2019/> skoðað 6. júlí 2020. Bls. 1 
191 „Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman of Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 24 May 2019“ (n. 
188) 20. 
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CPT nefndin gerir athugasemdir við fyrirkomulag á viðveru heilbrigðisstarfsfólks í öllum 

fangelsunum. Hún leggur til að þau fangelsi sem visti einangrunarfanga, sérstaklega Litla-Hraun 

og Hólmsheiði, hafi aðgang að heilbrigðisstarsfsfólki allan sólarhringinn. Nefndin gerir þá kröfu 

að tryggt verði í það minnsta að ávallt verði á staðnum starfsmaður, helst hjúkrunarfræðingur, 

sem kunni fyrstu hjálp. Þá er nefndin þeirrar skoðunar að dagleg viðvera hjúkrunarfræðings í 

fangelsunum á Akureyri og Kvíabryggju gæti mætt þörfum fanga fyrir grunnþjónustu og eftir 

atvikum gæti hann vísað þeim áfram til læknis. Þá gæti sá hjúkrunarfræðingur séð um úthlutun 

lyfja en í dag sjá fangaverðir um þá þjónustu í öllum fangelsunum. 

CPT nefndin gerir tvær tillögur varðandi viðveru heilbrigðisstarfsfólks. Annars vegar leggur hún 

til að leitast verði við að tryggja daglega viðveru heilbrigðisstarfsfólks á Akureyri og Kvíabryggju. 

Hins vegar að svo fljótt sem auðið er verði hætt að láta starfsfólk án heilbrigðismenntunar 

úthluta lyfjum til fanga. Það eigi við um öll fangelsin sem heimsótt voru.192 

Tannlæknaþjónusta 

CPT nefndin bendir á að aðgengi fanga að tannlæknaþjónustu sé takmarkað að því leyti að þeir 

þurfi að greiða þjónustuna að fullu eða að hluta og nefnir dæmi um fanga sem hafði nýverið 

greitt um 85.000 krónur fyrir tvær heimsóknir til tannlæknis og að sú upphæð jafnist á við 

mánaðarlaun hans í fangavinnu. Nefndin viðrar þá skoðun sína að heilbrigðisþjónusta í 

fangelsum eigi að vera á ábyrgð ríkisins og að fangar eigi rétt á að njóta að lágmarki 

sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og frjálsir menn. Tiltekið er að öll nauðsynleg 

heilbrigðisþjónusta, þar með talið læknisskoðun, meðferð og lyfjagjöf, eigi að vera föngum að 

kostnaðarlausu. CPT nefndin vitnar í samsvarandi ákvæði í Reglum SÞ um meðferð fanga, 

Nelson Mandela reglum, sem vikið er hér að framan. Þar segir í reglu 24 (1):  

The provision of health care for prisoners is a State responsibility. Prisoners should 
enjoy the same standards of health care that are available in the community, and 
should have access to necessary health-care services free of charge without 
discrimination on the grounds of their legal status.193 

 
192 sama heimild 21. 
193 United Nations, „UN Launches ‘Nelson Mandela Rules’ on Improving Treatment of Prisoners“ (UN News, 7. 
október 2015) Bls 12/33 <https://news.un.org/en/story/2015/10/511912-un-launches-nelson-mandela-rules-
improving-treatment-prisoners> skoðað 16. júlí 2020. Bls. 12/33 
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CPT nefndin hvetur íslensk stjórnvöld til að tryggja að allir fangar hafi aðgang að viðeigandi 

tannlæknisþjónustu, þar með talið þeir sem ekki geti greitt fyrir þjónustuna sjálfir.194 

Kerfisbundin læknisskoðun við komu í fangelsi 

Í þeim fangelsum sem CPT nefndin heimsótti var ekki boðið upp á kerfisbundna læknisskoðun 

við komu í fangelsi og ekki gerð sérstök skoðun á föngum með tilliti til áverka eða smitsjúkdóma. 

Að sögn fanga á Litla-Hrauni höfðu liðið allt að 12 dagar frá komu í fangelsið áður en hann hafði 

fengið að hitta lækni. Aðrir fangar nefndu að þeir hefðu aðeins fengið að hitta lækni eftir að þeir 

óskuðu sjálfir eftir því. Á Hólmsheiði sem er gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi var algengt að 

fangar færu ekki í læknisskoðun fyrr en eftir allt að þrjá daga.195 

CPT nefndin hefur gert ítrekaðar athugasemdir við þetta fyrirkomulag allt frá sinni fyrstu 

heimsókn til Íslands árið 1993. Hún hefur lýst því yfir að þetta ástand sé óásættanlegt með öllu. 

Nefndin ítrekar þá skoðun sína að kerfisbundin læknisskoðun við upphaf fangelsisvistar sé 

nauðsynleg, sérstaklega í þeim tilgangi að draga úr sjálfsvígshættu fanga, til að koma í veg fyrir 

útbreiðslu smitsjúkdóma en einnig til að skrásetja áverka tímanlega. Slík læknisskoðun ætti að 

öllu jöfnu að fara fram á komudegi í fangelsi, sérstaklega hjá þeim sem eru að koma inn í 

fangelsiskerfið í fyrsta sinn. Nefndin ítrekar enn einu sinni í skýrslu sinni eftir heimsóknina 2019 

þá áskorun sína til íslenskra stjórnvalda að tryggt verði að allir fangar fái læknisskoðun á fyrsta 

sólarhring fangelsisvistar og að í skoðuninni felist skimun fyrir berklum og val um skimun fyrir 

eyðni og lifrarbólgu B og C.196  

Sjúkraskýrslur 

Sjúkraskýrslur á rafrænu formi eru vel varðveittar í hverju fangelsi fyrir sig og vel gætt að trúnaði 

varðandi þær upplýsingar sem þar koma fram. CPT nefndin gerir þó athugasemdir við það að 

hvorki skuli vera samræmt kerfi milli fangelsanna til að varðveita slíkar skýrslur né verkferlar um 

miðlun upplýsinga úr sjúkraskýrslum á milli fangelsanna. Átti það sérstaklega við um miðlun 

upplýsinga milli Litla-Hrauns og Hólmsheiðar vegna þess að þeir heilbrigðisstarfsmenn sem 

 
194 „Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman of Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 24 May 2019“ (n. 
188) Bls. 21. 
195 sama heimild 22. 
196 sama heimild. 
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unnu á Hólmsheiði tilheyrðu ekki opinberu heilbrigðiskerfi, heldur einkafyrirtæki sem er með 

samning við Fangelsismálastofnun og heilbrigðisráðuneytið um að sinna þessari þjónustu þar. 

Þetta hafi skapað vandamál í þeim tilfellum sem fangar höfðu verið fluttir á milli Hólmsheiðar 

og Litla-Hrauns. Slíkur tilflutningur er mjög algengur.197 

CPT nefndin leggur til að íslensk stjórnvöld komi sér upp kerfi til að auðvelda samnýtingu 

sjúkraskráa milli fangelsanna. Mælist nefndin til að slíkt kerfi verði rafrænt og að 

heilbrigðisstarfsmenn allra fangelsanna hafi aðgang að kerfinu til að tryggja skjótan og öruggan 

aðgang þeirra að viðeigandi upplýsingum um skjólstæðinga sína í fangelsunum.198 

Þjónusta geðlækna og sálfræðinga 

CPT nefndin lýsir yfir alvarlegum áhyggjum yfir því að fangar á Íslandi skuli enn hafa mjög 

takmarkaðan aðgang að þjónustu geðlækna og sálfræðinga. Nefndin telur ástandið hafa 

versnað til muna frá árinu 2012 þegar hún kom síðast til Íslands. Á þeim tíma hafði geðlæknir 

viðveru á Litla-Hrauni tvisvar í mánuði.199  

Engin þjónusta geðlæknis var í boði þrátt fyrir þá staðreynd að um það bil 10% fanga eigi við 

geðræn veikindi að stríða. Fangelsisstjóri Hólmsheiðar og Litla-Hrauns viðurkenndi fyrir 

nefndinni að geðrænt ástand nokkurra fanga væri með þeim hætti að þá þyrfti að flytja á 

viðeigandi heilbrigðisstofnun, en nánast ómögulegt væri að koma því við.200 

Þrír sálfræðingar starfa hjá Fangelsismálastofnun og sinna föngum á Litla-Hrauni og Hólmsheiði 

einu sinni til tvisvar í viku. Afar sjaldgæft er að þeir sinni öðrum fangelsum landsins. Sem dæmi 

má nefna að heimsóknir sálfræðinga á Kvíabryggju eru aðeins tvisvar á ári, en föngum stendur 

til boða að eiga samtal við sálfræðing í gegnum netið (með Voice over Internet Protocol). 

Nefndin telur einnig ámælisvert að sálfræðingar Fangelsismálastofnunar skuli sinna hvort 

tveggja áhættumati og meðferð fanga.201 

 
197 sama heimild 23. 
198 sama heimild. 
199 sama heimild. 
200 sama heimild. 
201 sama heimild. 
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CPT nefndin ítrekar áralöng tilmæli sín um að geðþjónustu verði sinnt á fullnægjandi hátt í öllum 

fangelsum landsins. Nefndin skorar á íslensk stjórnvöld að grípa strax til aðgerða sem tryggi að 

geðsjúkir fangar sem þurfa á geðrænni meðferð að halda verði vistaðir og að þeim hlúð á 

viðeigandi stofnun. Nefndin mælir ennfremur með því að íslensk stjórnvöld þrói hlutverk 

sálfræðinga í fangelsunum á þann hátt að þeir geti í auknum mæli sinnt meðferðarvinnu og að 

þegar fram líði stundir verði klínískt þjálfaðir geðlæknar einnig hluti af heilsugæsluteymi 

fangelsanna. Þá mælir nefndin með að þess skuli jafnframt gætt að sami 

heilbrigðisstarfsmaðurinn þurfi ekki bæði að sinna áhættumati og meðferð sjúklinga.202 

Áfengis- og vímuefnavandi 

Áfengis- og vímuefnavandi og beinar afleiðingar þess vanda innan fangelsanna eru ein stærsta 

áskorun fangelsiskerfisins. Samkvæmt því sem fulltrúar fangelsisyfirvalda upplýstu CPT nefndina 

um eru um 70 til 80% af föngum á Litla-Hrauni háðir áfengi og/eða eiturlyfjum.203 

Fangar geta sótt um að fá lyfjameðferð við fráhvarfseinkennum. Vegna langs og flókins 

umsóknarferils eru dæmi um að þeir hafi þurft að fara í gegnum fráhvarf án nokkurrar aðstoðar 

þar sem of langan tíma hafi tekið að afgreiða umsóknina. Fráhvarfslyfið Suboxone er notað í 

meðferðinni. Það er samsett lyf sem inniheldur bæði búprenorfín og naloxón. Aðeins einn 

lyfjafræðingur, sem starfar á Landspítalanum, hefur heimild til að afgreiða lyfið eftir að 

fangelsislæknir hefur ávísað því.204 

Á Litla-Hrauni er starfræktur svokallaður meðferðargangur, þar sem fangar geta fengið meðferð 

við fíkniefnavanda. Á deildinni er pláss fyrir 11 fanga, eins og áður er rakið. Þeir sem þangað 

vilja komast þurfa að sækja um það skriflega og skrifa undir samning við fangelsisyfirvöld um að 

þeir heiti því að nota ekki eiturlyf og samþykki að fara reglulega í lyfjapróf. Þá þurfa þeir að taka 

virkan þátt í þeirri meðferð sem skipulögð er á deildinni. Sú meðferð samanstendur af 

einstaklings- og hópvinnu sem unnin er undir leiðsögn sálfræðings Fangelsismálastofnunar og 

fíkniefnaráðgjafa, fyrirlestrum, hugleiðslufundum og AA fundum. Þeir fangar sem ná góðum 

 
202 sama heimild 23–24. 
203 sama heimild 24. 
204 sama heimild. 
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árangri í meðferðinni geta átt möguleika á flutningi í opið fangelsi eða framhaldsmeðferð á 

meðferðarstöðinni Vogi.205 

Föngum með áfengisvanda stendur til boða að taka þátt í AA fundum. Á hverjum tíma eru á 

bilinu tveir til 12 fangar sem þiggja þá aðstoð. Á Litla-Hrauni eru daglegir fundir. Á Hólmsheiði 

eru fundir tvisvar í viku. Á Kvíabryggju eru ekki reglulegir AA fundir.206 

Þrátt fyrir framangreind meðferðarúrræði var það upplifun nefndarmanna að í fangelsiskerfinu 

væri ekki heildstæð, þverfagleg stefna til að takast á við fíkniefnavanda fanga. Sú aðferð sem 

væri beitt fælist í reynd einungis í viðbrögðum við neyslu þar sem fangar í lokuðum fangelsum 

sem yrðu uppvísir að neyslu fíkniefna fengju agaviðurlög. Fangar í opnu fangelsi sem yrðu 

uppvísir að neyslu væru fluttir til baka í lokað fangelsi.207 Fangelsisyfirvöld tækju auk þess ekki 

frumkvæði að neinum aðgerðum til að draga úr skaða vegna fíkniefnaneyslu, en eftirlétu það 

alfarið Rauða krossinum og öðrum félagasamtökum.208 

CPT nefndin ítrekar þá skoðun sína að aðstoð við fanga með fíkniefnavanda þurfi að vera 

fjölbreytt. Það þurfi að útrýma eiturlyfjum úr fangelsunum, finna þá sem eiga við fíknivanda að 

stríða og veita þeim viðeigandi meðferðarúrræði, þróa staðla, efla eftirlit og rannsóknir á 

fíknivandanum og þjálfa starfsfólk og veita því tækifæri til þróunar í starfi. Allt þetta þurfi að 

tengjast forvarnarstefnu stjórnvalda. Í þeirri stefnu ætti að vekja athygli á þeirri áhættu sem 

fylgir neyslu fíkniefna, þ.e. að smitast af eyðni eða lifrarbólgu B eða C, benda á smitleiðir og 

leiðir til að draga úr áhættunni. Þá bendir nefndin á að innleiðing og framkvæmd slíks 

þverfaglegs verkefnis verði að vera í höndum starfsmanna fangelsanna í nánu samstarfi við 

heilbrigðisstarfsfólk. CPT nefndin hvetur yfirvöld á Íslandi til að móta og hrinda í framkvæmd 

heildstæðri stefnu um aðstoð við fanga með fíkniefnavanda, þar með talin úrræði til 

skaðaminnkunar.209 

 
205 sama heimild. 
206 sama heimild. 
207 Nefndin athygli á því að í fangelsunum væru ekki aðgengileg fíkniefnapróf sem mældu Spice og aðrar nýjar 
tegundir eiturlyfja, þrátt fyrir mikla aukningu á notkun slíkra efna í fangelsum. Þeir einu sem hefðu aðgengi að 
slíkum prófum væru tollverðir á Keflavíkurflugvelli. 
208 „Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman of Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 24 May 2019“ (n. 
188) 24–25. 
209 sama heimild 25. 
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Ábyrgð á heilbrigðisþjónustu í fangelsum 

Þó að dómsmálaráðherra fari með yfirstjórn fangelsismála í landinu heyrir ábyrgð á 

heilbrigðisþjónustu í fangelsum undir heilbrigðisráðherra, eins og rakið er hér að framan. Sú 

breyting átti að tryggja betur faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfsfólks og framkvæmd 

meginreglunnar um rétt fanga til heilbrigðisþjónustu til jafns við aðra þjóðfélagsborgara. Þrátt 

fyrir þessi göfugu markmið stjórnvalda hefur CPT nefndin ítrekað frá fyrstu heimsókn sinni til 

Íslands árið 1993 bent á viðvarandi og alvarlega annmarka á heilbrigðisþjónustu í fangelsum. 

Vísað er til þeirra annmarka í köflunum hér að framan, en þeir snúa meðal annars að 

læknisskoðunum og skráningum á meiðslum fanga, geðheilbrigðisþjónustu og sálrænni aðstoð 

auk skorts á meðferð við fíkniefnavanda.210 

Það er mat CPT nefndarinnar að annmarka þessa megi að hluta til rekja til þess að stjórnvöld á 

Íslandi viðurkenni ekki raunverulega þörf fanga fyrir heilbrigðisþjónustu. Vísar nefndin þar 

sérstaklega til ráðuneyta heilbrigðis og dómsmála. Nefndin telur að skipulag 

heilbrigðisþjónustu, samskipti við heilsugæslu og sjúkrahús og starfslýsingar 

heilbrigðisstarfsmanna sem vinna með föngum endurspegli ekki nægilega þá þörf sem fyrir 

hendi er. Þá skorti skýra verkferla og skipurit sem taki sérstaklega mið af heilbrigðisþjónustu við 

fangelsin og á gæðagreiningum af hendi heilbrigðisráðuneytisins. Þetta hafi neikvæð áhrif á 

gæði þjónustunnar.211 

5.1.2. Viðbrögð íslenskra stjórnvalda við skýrslu CPT nefndarinnar 

Í lok heimsóknar sinnar til Íslands vorið 2019 setti CPT nefndin fram tvö brýn tilmæli varðandi 

fangelsiskerfið, líkt og greint hefur verið frá hér að framan. Þau fyrri vörðuðu gluggalausa klefa 

fyrir gæsluvarðhaldsfanga í fangelsinu á Akureyri. Síðari tilmælin voru beiðni til íslenskra 

stjórnvalda um að senda nefndinni innan þriggja mánaða ítarlega aðgerðaráætlun um veitingu 

heilbrigðisþjónustu og viðbrögð við fíkniefnavanda í fangelsum.212 

 
210 sama heimild. 
211 sama heimild. 
212 Dómsmálaráðuneytið, „Viðbrögð stjórnvalda við skýrslu pyntingarnefndar Evrópuráðsins vegna úttektar á 
Íslandi 2019“ (n. 190). Bls. 1 
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Íslensk stjórnvöld brugðust skjótt við tilmælum varðandi fangelsið á Akureyri og tóku téða klefa 

strax úr notkun. Síðar var fangelsið lagt niður í hagræðingarskyni eins og áður hefur verið greint 

frá. Aðgerðaráætlunin var send CPT nefndinni í byrjun desember 2019213 og formleg svör 

íslenska ríkisins við skýrslu nefndarinnar voru svo gefin út með greinargerð í maí 2020. Í þeirri 

greinargerð eru svör dómsmálaráðuneytisins við þeim tilmælum, athugasemdum og beiðnum 

sem varða málefnasvið ráðuneytisins en heilbrigðisráðuneytið óskaði eftir því að fá frest fram á 

haust 2020 til að skila viðbrögðum við þeim ábendingum sem að því sneru.214 

Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki enn lokið við sinn hluta greinargerðarinnar og segir í svari við 

fyrirspurn höfundar þessarar ritgerðar um afdrif skýrslunnar að „Heimsfaraldur COVID-19 [hafi] 

sett stórt mark á vinnu ráðuneytisins í heild sinni og forgangsröðun þess“.215 Við ítrekaðri 

fyrirspurn sex mánuðum síðar fengust þau svör að „Ráðuneytið [væri] að vinna í svörum til CPT 

nefndarinnar“.216  

Þau atriði í svörum dómsmálaráðuneytisins sem snúa að umfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru 

annars vegar svar við tilmæli 23 þar sem CPT nefndin hvetur íslensk stjórnvöld til að endurvekja 

skyldu til að gera einstaklingsbundna meðferðaráætlun fyrir alla dæmda fanga. Hins vegar er 

það svar við tilmæli 24 þar sem nefndin hvetur íslensk stjórnvöld til að tryggja nauðsynlegt 

fjármagn og mannauð í fangelsiskerfinu vegna þess að það sé forsenda þess að búa föngum 

öruggt umhverfi og gera félagslega endurhæfingu þeirra mögulega. Viðbrögð ráðuneytisins við 

síðari tilmælunum voru að lýsa því yfir að íslensk stjórnvöld myndu taka það til alvarlegrar 

skoðunar. Fyrri tilmælunum eru íslensk stjórnvöld og Fangelsismálastofnun hins vegar 

ósammála og vísa til þess að samkvæmt mati sérfræðinga stofnunarinnar sé ekki nauðsynlegt 

að gera einstaklingsbundna meðferðaráætlun fyrir alla fanga. Gert sé innkomu- og þjónustumat 

við komu í fangelsi og nýstofnað geðheilsuteymi fangelsanna muni koma til með að bjóða upp 

á markvissa, samfellda og einstaklingsmiðaða fíknimeðferð fyrir fanga í afplánun.217 

 
213 Sjá umfjöllun um aðgerðaráætlunina í kafla 5.1.3. 
214 Dómsmálaráðuneytið, „Viðbrögð stjórnvalda við skýrslu pyndingarnefndar Evrópuráðsins vegna úttektar á 
Íslandi 2019“ (Stjórnarráð Íslands) 2 <https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-
rit/2020/05/22/Vidbrogd-stjornvalda-vid-skyrslu-pyntingarnefndar-Evropuradsins-vegna-uttektar-a-Islandi-
2019/> skoðað 1. júlí 2021. 
215 Ingibjörg Sveinsdóttir, tölvupóstur til höfundar (21. júní 2021) 
216 Ingibjörg Sveinsdótir, tölvupóstur til höfundar (1. desember 2021) 
217 Dómsmálaráðuneytið, „Viðbrögð stjórnvalda við skýrslu pyndingarnefndar Evrópuráðsins vegna úttektar á 
Íslandi 2019“ (n. 214) 7. 
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5.1.3. Aðgerðaráætlun og efndir stjórnvalda vegna skýrslu CPT nefndarinnar 

Eins og áður hefur komið fram gaf CPT nefndin út skýrslu í nóvember 2019 um heimsókn sína 

til Íslands í maí 2019. Íslensk stjórnvöld sendu nefndinni svör íslenska ríkisins ásamt 

aðgerðaráætlun í maí 2020.218 Eins og rakið er í kafla 5.1.1 gerði nefndin alvarlegar 

athugasemdir við heilbrigðisþjónustu fanga og fullyrti að verulega skorti á að föngum væri 

tryggð sú aðstoð sem þeir þyrftu, sér í lagi varðandi geðheilbrigði og fíknisjúkdóma. Óskaði 

nefndin eftir að íslensk stjórnvöld sendu henni tímasetta og kostnaðarmetna aðgerðaráætlun 

til að efla heilbrigðisþjónustu í fangelsum landsins, sérstaklega geðheilbrigðisþjónustu og 

úrræði vegna vímuefnavanda í fangelsum.219 

Dómsmálaráðherra skipaði í framhaldi af því starfshóp og fól honum að taka til skoðunar 

heilbrigðisþjónustu í fangelsum, með áherslu á geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu ásamt 

úrræðum vegna vímuefnavanda. Við vinnu sína átti starfshópurinn að hafa hliðsjón af heimsókn 

CPT nefndarinnar og vinna drög að aðgerðaráætlun.220 Áætlunin var send CPT nefndinni í byrjun 

desember 2019.221 

Aðgerðaráætlun starfshópsins felur í sér þrjár meginaðgerðir: a) eflingu heilbrigðisþjónustu, b) 

skilgreiningu verklags og ábyrgðar í innri starfsemi fangelsanna vegna breytinga á 

heilbrigðisþjónustu, og c) þarfagreiningu og aðgerðaráætlun til að sporna gegn dreifingu og 

neyslu vímugjafa á Litla-Hrauni.222 

Meðal tímasettra aðgerða í aðgerðaráætluninni eru stofnun geðheilsuteymis sem stofnað skyldi 

fyrir lok árs 2019, að geðheilsuteymið geti veitt fíknimeðferð fyrir árslok 2020, að reglubundin 

skimun við inntöku nýrra fanga hæfist fyrir júní 2020, að skipulag og verkferlar vegna móttöku 

nýrra fanga lægi fyrir á fyrri hluta árs 2020, að nýtt námsskipulag fyrir menntun fangavarða yrði 

 
218 Dómsmálaráðuneytið, „Birting skýrslu Evrópunefndar um varnir gegn pyndingum og ómannlegri og 
vanvirðandi meðferð eða refsingu“ (Stjórnarráð Íslands) <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2020/05/22/Birting-skyrslu-Evropunefndar-um-varnir-gegn-pyndingum-og-omannlegri-og-vanvirdandi-
medferd-eda-refsingu/> skoðað 6. júlí 2020. 
219 Starfshópur á vegum dómsmálaráðherra, „Aðgerðaráætlun um heilbrigðisþjónustu fanga“ 
(Dómsmálaráðuneytið desember 2019) 1 <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2019/12/11/Adgerdaraaetlun-um-heilbrigdismal-fanga/> skoðað 6. júlí 2020. 
220 sama heimild. 
221 Dómsmálaráðuneytið, „Viðbrögð stjórnvalda við skýrslu pyndingarnefndar Evrópuráðsins vegna úttektar á 
Íslandi 2019“ (n. 214) 2. 
222 Starfshópur á vegum dómsmálaráðherra (n. 219) 1. 
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tilbúið fyrir lok árs 2021 og að þarfagreiningu vegna aðstöðubreytinga á Litla-Hrauni yrði skilað 

í mars 2020.223  

Vegna þess hversu viðamiklar breytingar aðgerðaráætlunin hafði í för með sér var ákveðið að 

starfshópurinn skyldi starfa áfram til að fylgja eftir þeim aðgerðum sem hann lagði til.224  

Í desember 2019 var svo undirritaður tímabundinn samningur á milli Sjúkratrygginga Íslands og 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins um stofnun sérhæfðs, þverfaglegs geðheilbrigðisteymis 

fanga sem hefur það hlutverk að starfa með og styðja við starfsemi heilsugæslunnar í fangelsum 

landsins.225 Um þetta teymi hefur verið fjallað hér að framan í kafla 4.2.4. 

Með tilkomu geðheilsuteymis fangelsa er hægt að tryggja föngum þá geðheilbrigðisþjónustu 

sem þeir eiga rétt á til jafns við aðra þjóðfélagsborgara. Um er að ræða nýtt og gjörbreytt 

skipulag í geðheilbrigðisþjónustu við fanga, sem byggir á niðurstöðum CPT nefndarinnar frá 

2019. Þjónustan er hluti af opinbera heilbrigðiskerfinu og fer fram í gegnum heilsugæsluna í 

nánu samstarfi við meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar. Samningurinn var endurnýjaður 

síðla árs 2020 og felur í sér óbreytta þjónustu til loka árs 2021.226 Ætla má að samningurinn 

verði endurnýjaður aftur áður en hann rennur út 31. desember 2021.  

Geðheilsuteymið tók til starfa í ársbyrjun 2020 og hefur því starfað í tæp tvö ár. Eitt af því sem 

teyminu var ætlað að koma á er fíknimeðferð fyrir fanga. Það ferli hefur tafist vegna ástands 

þess sem skapaðist vegna Covid-19. Teymið bindur þrátt fyrir það vonir við að geta veitt faglega 

og markvissa fíknimeðferð inni í fangelsunum áður en langt um líður.227 Starfsemi teymisins er 

í stöðugri þróun og framundan er meðal annars vinna við að bæta aðstöðu í fangelsum, 

eftirfylgd að lokinni afplánun og áframhaldandi endurhæfingu.228 

 

 
223 sama heimild 2–4. 
224 sama heimild 2. 
225 Sjúkratryggingar Íslands (n. 178). 
226 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, „Andleg Heilsa í Fangelsum“ (Heilsugæslan) 
<http://www.heilsugaeslan.is/default.aspx?pageid=593e0335-986c-11e7-9424-
005056bc2afe&NewsID=2eeeaf0e-e2ed-11ea-9469-005056bc0bdb> skoðað 13. júlí 2021. 
227 Sylvía Hall, „Einangrun fanga eykst vegna faraldursins“ (visir.is, 5. apríl 2020) 
<https://www.visir.is/g/2020140121d> skoðað 7. nóvember 2021. 
228 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (n. 226). 
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5.2. OPCAT eftirlit 

Umboðsmaður Alþingis sinnir hlutverki eftirlitsaðila samkvæmt 3. grein valfrjálsrar bókunar við 

samning SÞ gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997.229  

Hér á eftir verður fjallað um skýrslur umboðsmanns um eftirlitsheimsóknir hans í fangelsin á 

Sogni og Hólmsheiði. Megináhersla er lögð á þá kafla skýrslnanna sem fjalla um 

heilbrigðisþjónustu í þessum fangelsum. Einnig er lítillega fjallað um heimsókn umboðsmanns 

á Stuðla, meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga, en þar eru meðal annars vistuð börn undir 18 

ára aldri sem úrskurðuð hafa verið í gæsluvarðhald eða dæmd til fangelsisvistar. 

5.2.1. Heimsókn í Fangelsið á Sogni  

Umboðsmaður Alþingis heimsótti fangelsið á Sogni dagana 8. og 9. október 2019, ásamt þremur 

lögfræðingum og sálfræðingi sem gegnir jafnframt stöðu sérfræðings við OPCAT eftirlit. Þetta 

var fyrsta OPCAT heimsókn umboðsmanns í fangelsi hér á landi. Heimsóknin hófst með 

almennri skoðun á húsnæði fangelsisins. Síðan var fundað með stjórnendum, kennara og 

námsráðgjafa. Að því loknu fóru fram einkasamtöl starfsmanna umboðsmanns við fanga, 

fangaverði, varðstjóra og félagsráðgjafa. Fyrir heimsóknina hafði umboðsmaður átt samtöl við 

sálfræðinga Fangelsismálastofnunar og eftir heimsóknina fékk hann frekari upplýsingar frá 

fangelsinu.230 

Skýrsla umboðsmanns um þessa eftirlitsheimsókn er 60 blaðsíður. Í henni er meðal annars 

fjallað um úttekt hans á eftirfarandi þáttum: Valdbeitingu, agaviðurlögum og öðrum inngripum 

í friðhelgi einkalífs, aðbúnaði og umhverfi, virkni, starfsfólki, heilbrigðisþjónustu, upplýsingagjöf, 

skráningu o.fl. og rétti til að fá athafnir og ákvarðanir endurskoðaðar. Umfjöllunin hér á eftir 

afmarkast við þær athugasemdir umboðsmanns sem lúta að heilbrigðisþjónustu á Sogni. 

 

 
229 Fjallað var um OPCAT eftirlit í kafla 3.3.2. hér að framan. 
230 „Heimsóknarskýrsla - Fangelsið Sogn“ 10 <https://www.umbodsmadur.is/asset/10080/opcat-sogn-final.pdf> 
skoðað 12. júní 2021. 
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Almenn læknisþjónusta og lyfjagjöf 

Læknisþjónusta er veitt á grundvelli samnings ríkisins við Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) 

og sjá heilbrigðisstarfsmenn þar um alla almenna heilbrigðisþjónustu við þá sem afplána í 

fangelsinu á Sogni. Í fangelsinu starfar ekki heilbrigðisstarfsmaður að staðaldri. Því er farið 

vikulega á HSU með allt að þrjá fanga í senn. Sami læknir sinnir öllum föngum af Sogni. Fangar 

geta ýmist óskað eftir því við fangavörð að fá viðtal við lækni, hringt sjálfir og pantað tíma án 

aðkomu fangavarða eða annars starfsfólks fangelsisins eða pantað tíma á netinu. Ef brýn 

nauðsyn er á læknisþjónustu er hægt að komast að í neyðarþjónustu eða óska eftir læknatíma 

sem hægt er að bóka samdægurs. Hafi fangar þörf á þjónustu sérfræðilæknis eða sjúkraþjálfara 

sjá fangaverðir um að flytja þá þangað.231 

Fangaverðir sjá um lyfjagjafir á Sogni og er það gert á föstum tímum og í samræmi við skömmtun 

sem fram fer í apóteki. Lyfjabox eru sótt vikulega í apótekið og geymd í lyfjaskáp sem staðsettur 

er í aðstöðu starfsfólks á Sogni. Þar eru einnig geymd verkjalyf og önnur lyf sem ávísað hefur 

verið á tiltekna fanga en ekki þarf að gefa reglulega. Þau lyf eru gefin eftir þörfum og í samræmi 

við ávísunarleiðbeiningar. Umboðsmaður bendir á það í skýrslunni að áhersla hafi verið lögð á 

það við OPCAT eftirlit að starfsfólk sem hafi til þess tilskilda menntun sjái um lyfjagjafir í 

fangelsum og tekur fram að í viðtölum við starfsfólk á Sogni hafi komið fram þau sjónarmið að 

heppilegra væri að lyf væru gefin af heilbrigðisstarfsfólki. Hann telur jafnframt að með því móti 

sé tryggt að trúnaður um heilsufarsupplýsingar fanga sé virtur og að líkur á mistökum við 

lyfjagjafir minnki.232 

Sálfræðiþjónusta og geðheilbrigðismál 

Fangar á Sogni geta óskað eftir því við heimilislækni að fá viðtal við sálfræðing og geðlækni. Gert 

er ráð fyrir því að sálfræðingur hafi fasta viðveru í fangelsinu tvisvar í mánuði en auk þess komi 

einn sálfræðingur utan hefðbundins viðverutíma eftir samkomulagi. Sálfræðingar á Sogni sinna 

áhættu- og þarfamati, sálfræðilegri meðferð, ráðgjöf og stuðningi.233  

 
231 sama heimild 48. 
232 sama heimild. 
233 sama heimild 49. 
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Viðvera sálfræðinga er þó í raun minni en gert er ráð fyrir því á tímabilinu 20. júní til 7. október 

2019 hafði sálfræðingur aðeins tvisvar viðveru í fangelsinu. Auk þess hafði sálfræðingur komið 

tvisvar til að hitta tiltekinn fanga. Fram kom í skýrslu umboðsmanns að sálfræðingar telji 

aðstöðu fyrir viðtöl á Sogni áfátt og að ekki gefist nægur tími til að sinna föngum þar. Í viðtölum 

við fanga hafi einnig komið fram að viðveru sálfræðinga væri ábótavant og að 

geðheilbrigðisþörfum þeirra væri ekki sinnt nægilega vel.234 

Tannlæknaþjónusta 

Fangar sem þurfa á þjónustu tannlækna að halda eru fluttir til tannlæknis þegar þess gerist þörf. 

Fangar þurfa sjálfir að greiða fyrir þjónustuna og er fyrirkomulagið þannig að Fangelsismála-

stofnun greiðir tannlæknareikninga fyrir fangana og dregur síðan af vikulegum greiðslum til 

þeirra, eftir efnum og aðstæðum, þar til skuldin er greidd upp. Standi eitthvað eftir af skuldinni 

þegar fangi lýkur afplánun er hún afskrifuð, nema hann komi aftur til afplánunar. Í þeim tilvikum 

er skuldin endurvakin og sami háttur hafður á og fyrr við endurgreiðslu skuldarinnar. Í viðtölum 

umboðsmanns við fanga á Sogni kom fram að margir vildu fremur þola tannpínu en að greiða 

fyrir tannviðgerðir þar sem þeir séu misvel í stakk búnir til að standa undir slíkum greiðslum. 

Umboðsmaður áréttar mikilvægi þess að öllum föngum sé tryggður aðgangur að viðunandi 

tannlæknaþjónustu, hvort sem þeir hafi efni á að greiða fyrir hana eða ekki.235 

Ábendingar og tilmæli 

Í lok umfjöllunar sinnar um heilbrigðisþjónustu í fangelsum beinir umboðsmaður eftirfarandi 

tilmælum til Fangelsismálastofnunar og fangelsisins á Sogni: 

Að leita leiða til að koma í veg fyrir að fangaverðir eða almennir starfsmenn séu 
látnir sinna störfum heilbrigðisstarfsfólks, til dæmis lyfjagjöfum. Þegar mönnun 
heilbrigðisstarfsfólks er ekki fullnægjandi við slíkar aðstæður þarf að gæta þess að 
starfsfólk fái fræðslu um hvernig eigi að bera sig að í samræmi við fyrirmæli sem 
fylgja skal. 
Að tryggja að allir fangar fái viðunandi tannlæknaþjónustu, óháð fjárhag. 
Framkvæmd þarf jafnframt að taka mið af því að samræmis sé gætt milli fanga 
þegar lagt er mat á efni og aðstæður þeirra í þeim tilgangi að ákveða hvernig 
endurgreiðslu vegna tannlækninga skuli háttað. 

 
234 sama heimild. 
235 sama heimild 50. 
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5.2.2. Heimsókn í fangelsið á Hólmsheiði 

Umboðsmaður Alþingis heimsótti fangelsið á Hólmsheiði dagana 13.-15. janúar 2020 ásamt 

aðstoðarmanni sínum, sálfræðingi sem jafnframt er sérfræðingur við OPCAT eftirlit, og þremur 

lögfræðingum. Heimsóknin einskorðaðist við gæsluvarðhaldshluta starfseminnar, en laut ekki 

beint að vistun afplánunarfanga. Í upphafi heimsóknar var fundað með stjórnendum og síðan 

var húsnæði fangelsisins skoðað. Eftir það ræddu starfsmenn umboðsmanns einslega við 

gæsluvarðhaldsfanga, varðstjóra og staðgengil forstöðumanns, fangaverði, flutningsmenn og 

heilbrigðisteymi. Í aðdraganda heimsóknarinnar hafði verið rætt við sálfræðinga 

Fangelsismálastofnunar og jafnframt aflað skriflegra gagna.236  

Fjölmargt var skoðað í heimsókninni. Í skýrslu umboðsmanns, sem er 80 blaðsíður, má sjá að til 

skoðunar komu inngrip, þvinganir og valdbeiting, aðbúnaður, öryggi, virkni, mönnun og 

starfsandi, heilbrigðisþjónusta, upplýsingagjöf og skráning og réttur fanga til að fá athafnir og 

ákvarðanir endurskoðaðar. Eins og fyrr segir afmarkast umfjöllunin hér á eftir við þær 

athugasemdir umboðsmanns sem lúta að heilbrigðisþjónustu. Varðandi þann lið kom 

eftirfarandi til skoðunar: Almenn heilbrigðisþjónusta, lögbundnar læknisskoðanir, 

tilkynningarskylda vegna áverka á fanga við heilbrigðisskoðun, tannlæknaþjónusta, 

sálfræðiþjónusta, geðheilbrigðismál og lyfjagjöf.  

Almenn heilbrigðisþjónusta 

Almenn heilbrigðisþjónusta á Hólmsheiði er veitt á grundvelli samnings Sjúkratrygginga-

stofnunar og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og hafa gæsluvarðhalds– og afplánunarfangar 

sama aðgang að heilbrigðisstarfsfólki. Læknar hafa viðveru á Hólmsheiði á mánudögum og 

fimmtudögum auk tveggja hjúkrunarfræðinga. Ef upp koma fráhvörf eða bráð veikindi utan 

viðverutíma heilbrigðisstarfsfólks er hringt eftir þjónustu. Ef fangi er alvarlega veikur er leitað 

til heilbrigðisstofnana. Það er í höndum heilbrigðisstarfsfólks á Hólmsheiði að meta hvort þörf 

sé á sérhæfðri læknisþjónustu. Allir fangar sem mæta til afplánunar fara sjálfkrafa á lista yfir 

 
236 „Heimsóknarskýrsla - Fangelsið Hólmsheiði“ 11 <https://www.umbodsmadur.is/asset/10099/opcat-
holmsheidi-skyrsla.pdf> skoðað 11. júní 2021. 
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fanga sem heilbrigðisstarfsfólki er ætlað að hitta. Aðrir fangar óska eftir því við fangaverði að 

verða skráðir á listann. Hjúkrunarfræðingur fer svo yfir listann og forgangsraðar á hann.237 

Lögbundnar læknisskoðanir 

Í fullnustulögum er ákvæði um það að læknir skuli skoða fanga við upphaf afplánunar, sbr. 2. 

mgr. 23. gr. fullnustulaga. Sambærileg krafa er gerð í Evrópsku fangelsisreglunum og Nelson 

Mandela reglunum og tekið fram að það skuli gert í því augnamiði að bera kennsl á andleg og 

líkamleg veikindi, áverka eða illa meðferð, fráhvörf vegna vímuefnanotkunar, smitsjúkdóma og 

getu til að stunda vinnu og líkamsrækt, sbr. 42. gr. Evrópsku fangelsisreglnanna og 30. gr. Nelson 

Mandela reglnanna. Þá hefur CPT nefndin beint þeim tilmælum til íslenskra yfirvalda að tryggja 

að allir fangar sem komi inn í fangelsiskerfið fái læknisskoðun innan 24 klukkustunda frá 

innkomu, sbr. umfjöllun um skýrslur CPT nefndarinnar í kafla 5.1.1.238  

Framkvæmd þessa ákvæðis er þannig að vaktir heilbrigðisstarfsfólks hefjast á þjónustu við 

einangrunarfanga og þá sem eru ný komnir í fangelsið. Framkvæmd er líkamsskoðun á þeim 

föngum sem eru ný komnir og meðal annars spurt hvort tökum hafi verið beitt við handtöku. 

Slík læknisskoðun fer þó ekki alltaf fram á þeim degi sem vistun eða afplánun hefst, heldur er 

hún bundin við þá daga sem læknir hefur viðveru í fangelsinu, sem er eins og áður segir tvisvar 

í viku. Það kunna því að líða nokkrir dagar frá því að fangi kemur inn í fangelsið þar til hann 

gengst undir þessa læknisskoðun. Samkvæmt fullnustulögunum skal einnig kalla til lækni til að 

skoða fanga þegar einangrun eða aðskilnaði er beitt eða fangi settur í öryggisklefa, og skal 

læknir skoða fanga í einangrun eða öryggisklefa daglega ef unnt er, sbr. 77. gr. laganna. 

Framkvæmdin á Hólmsheiði er sú að heilbrigðisskoðun fyrir einangrunarvistun fer ekki alltaf 

fram, en heilbrigðisstarfsfólk er upplýst daglega um hverjir sæta einangrun. Við vistun í 

öryggisklefa fer ávallt fram heilbrigðisskoðun, en ekki alltaf fyrir aðskilnað. Skýringin á því er sú 

að aðskilnaður sé ráðstöfun sem oft þurfi að grípa til fyrirvaralaust, svo sem vegna átaka milli 

fanga.239 

 

 
237 sama heimild 61. 
238 sama heimild. 
239 sama heimild 62. 
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Heilbrigðisskoðun leiðir í ljós áverka 

Umboðsmaður bendir á það í skýrslunni að heilbrigðisstarfsmenn gegni lykilhlutverki þegar 

kemur að því að sporna gegn illri meðferð á föngum og eigi það við hvort sem ill meðferð sé af 

hendi starfsfólks eða samfanga. Því sé afar mikilvægt að fram fari heilbrigðisskoðun við upphaf 

vistunar. Hann vísar í það viðmið CPT nefndarinnar að þegar heilbrigðisskoðun leiði í ljós áverka 

á fanga, sem séu í samræmi við frásagnir hans um illa meðferð, skuli hlutaðeigandi 

heilbrigðisstarfsfólk með kerfisbundnum hætti tilkynna það viðeigandi yfirvaldi, burtséð frá 

óskum fangans. Það gildi einnig ef fangi beri áverka sem bendi greinilega til illrar meðferðar.240  

Á Hólmsheiði skortir fastar starfsvenjur eða verklag um tilkynningar eða aðrar aðgerðir sem 

grípa skuli til vegna áverka á fanga sem finnast við heilbrigðisskoðun. Þá er óljóst hvort 

þagnarskylda, sbr. 1. mgr. 17. gr. laga nr. 34/2012, um heilbrigðisstarfsmenn, standi í vegi fyrir 

upplýsingagjöf eða öðrum viðbrögðum af þeirra hálfu vegna slíkra áverka. Þagnarskyldan nær 

ekki til atvika sem heilbrigðisstarfsmanni ber að tilkynna um samkvæmt öðrum lagaákvæðum 

en ekki verður séð að í löggjöf sé sérstaklega kveðið á um tilkynningarskyldu 

heilbrigðisstarfsmanna vegna áverka sem finnast á fanga við heilbrigðisskoðun.241  

Tannlæknaþjónusta 

Fyrirkomulagi vegna tannlæknaþjónustu er hagað með sama hætti í fangelsinu Hólmsheiði og 

fangelsinu á Sogni. Farið er með fanga til tannlæknis þegar þess er þörf og fangar greiða sjálfir 

fyrir tannlæknaþjónustuna. Fangelsismálastofnun sér um að greiða tannlæknareikninga fyrir 

fanga en dregur síðan af vikulegum greiðslum fangans, eftir efnum og aðstæðum hverju sinni. 

Standi eitthvað eftir af skuldinni þegar fangi lýkur afplánun er skuld hans endurvakin komi hann 

aftur til afplánunar, en eftirstöðvar sem ekki tekst að innheimta eru afskrifaðar. Fram kom í 

viðtölum umboðsmanns við fanga á Hólmsheiði að þeim þætti kostnaður vegna tannlækna 

íþyngjandi í ljósi þeirra litlu framfærslutekna sem þeir hafa í fangelsinu.242 

 

 
240 sama heimild. 
241 sama heimild 62–63. 
242 sama heimild 63; „Heimsóknarskýrsla - Fangelsið Sogn“ (n. 230) 50. 
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Sálfræðiþjónusta og geðheilbrigðismál 

Tveir til þrír sálfræðingar frá Fangelsismálastofnun hafa viðveru á Hólmsheiði einu sinni í viku. 

Fangaverðir taka við viðtalsbeiðnum frá föngum og koma þeim til sálfræðinganna. Þess er gætt 

að einangrunarfangar fái upplýsingar um að sálfræðiþjónusta standi þeim til boða. Þörf á 

sálfræðiviðtali er metin í samvinnu fangavarða og fagaðila jafnvel þótt fangi hafi ekki frumkvæði 

að viðtalsbeiðni. Erlendir fangar fá aðstoð túlks í sálfræðiviðtölum, gerist þess þörf.243 

Fíknigeðlæknir hefur reglulega viðveru á Hólmsheiði en að öðru leyti er geðheilbrigðisþjónustu 

í fangelsinu ábótavant. Vonir eru þó bundnar við að nýtt geðheilsuteymi sem ætlað er að veita 

markvissa, samfellda og einstaklingsmiðaða geðheilbrigðisþjónustu við fanga muni bæta 

stöðuna.244 

Lyfjagjöf 

Fangar sem taka lyf að staðaldri geta óskað eftir lyfjum í læknatímum. Einnig geta 

hjúkrunarfræðingar heimilað lyfjagjafir símleiðis í samráði við fangaverði. Fangaverðir sjá um að 

skammta föngum almenn verkjalyf sem eru geymd í skáp á varðstofu. Ávísuðum lyfjum sjá 

heilbrigðisstarfsmenn um að skammta í lyfjabox sem eru geymd í læstum lyfjaskáp í 

læknaaðstöðu. Varðstjórar hafa aðgang að lyfjaskápnum og taka lyfin út eftir símtal við 

hjúkrunarfræðing, setja þau í lyfjastaup og úthluta þeim til viðkomandi fanga. Þeir halda skrá 

um það hver tók lyfin úr skápnum, hvaða fangi fær hvaða lyf og hversu mikið magn.245 

Fangavörðum þykir almennt óþægilegt að sjá um lyfjaúthlutun. Þeir telja að heilbrigðismenntað 

starfsfólk ætti að sjá um lyfjagjöf og að æskilegt væri að hafa hjúkrunarfræðing á vakt til að sjá 

um hana. Það rímar við áherslur CPT nefndarinnar og OPCAT eftirlits á Íslandi. CPT nefndin hefur 

beint þeim tilmælum til íslenskra stjórnvalda að láta af þeirri framkvæmd að fangaverðir sem 

ekki hafi heilbrigðismenntun úthluti lyfjum í íslenskum fangelsum. Þá hefur umboðsmaður 

Alþingis lagt áherslu á það við annað OPCAT eftirlit að starfsfólk sem hafi til þess bæra menntun 

 
243 „Heimsóknarskýrsla - Fangelsið Hólmsheiði“ (n. 236) 63–64. 
244 sama heimild 64. 
245 sama heimild 65. 



71 
 
 
 

sjái um lyfjagjafir í fangelsum. Með því móti væri tryggt að trúnaður um heilsufarsupplýsingar 

fanga væri virtur og dregið úr líkum þess að mistök væru gerð við lyfjagjafir.246 

Heilbrigðisstarfsfólk hefur oft þurft að neita föngum um lyf á grundvelli svokallaðs bannlista frá 

embætti landlæknis vegna lyfja sem að jafnaði skuli ekki nota í fangelsum. Dæmi eru um að 

fangar hafi verið teknir af lista yfir viðtöl við lækni á þeim grundvelli að þeir noti læknatíma til 

að biðja um lyf sem þeir megi ekki fá. Umboðsmaður vekur athygli á því að þeim lista hafi verið 

breytt að því leyti að hann sé nú hafður til viðmiðunar en ekki litið á hann sem eiginlegan 

bannlista.247  

Tilmæli og ábendingar 

Í lok umfjöllunar umboðsmanns um heilbrigðisþjónustu beinir hann þeim tilmælum til 

Fangelsismálastofnunar og Fangelsisins Hólmsheiði: 

Að leita leiða til að gera föngum kleift að bera upp erindi sín við heilbrigðisstarfsfólk 
í trúnaði, t.d. milliliðalaust eða með beiðni í innsigluðu umslagi, og endurskoða í því 
samhengi þá framkvæmd að taka fanga af skráningarlista fyrir læknaviðtöl með 
vísan til þess að beiðni um viðtal sé tilefnislaus. Hér er haft í huga mikilvægi 
heilbrigðisþjónustu fyrir fanga og sú staðreynd að þeir geta ekki sótt sér slíka 
þjónustu á eigin spýtur. 
Að haga skipulagi með þeim hætti að læknisskoðanir á föngum fari fram við þær 
aðstæður sem lög áskilja, s.s. við upphaf afplánunar, þegar einangrun eða 
aðskilnaði er beitt og þegar fangi er settur í öryggisklefa. 
Að tryggja að fyrir hendi sé verklag um hvernig leggja skuli upplýsingar um áverka 
á föngum í viðeigandi farveg, þó að virtum þeim almennu reglum sem gilda um 
slíkar upplýsingar, m.a. um trúnaðar- og þagnarskyldu starfsmanna.248 

Þá beinir umboðsmaður þeim tilmælum til sömu aðila og í samræmi við umfjöllun sína um 

heimsókn í Fangelsið Sogn að: 

Leita leiða til að koma í veg fyrir að fangaverðir eða almennir starfsmenn séu látnir 
sinna störfum heilbrigðisstarfsfólks, s.s. lyfjagjöfum. Þegar mönnun heilbrigðis-
starfsfólks er ekki fullnægjandi þarf að gæta þess að starfsfólk fái fræðslu um 
hvernig eigi að bera sig að í samræmi við fyrirmæli sem fylgja skal. 
Tryggja að allir fangar fái nauðsynlega tannlæknaþjónustu, óháð fjárhag. 
Framkvæmd þarf jafnframt að taka mið af því að samræmis sé gætt milli fanga 

 
246 sama heimild. 
247 sama heimild. 
248 sama heimild 66. 
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þegar lagt er mat á efni og aðstæður þeirra í þeim tilgangi að ákveða hvernig 
endurgreiðslu vegna tannlækninga skuli háttað.249 

Að lokum kemur umboðsmaður því á framfæri við dómsmálaráðherra að taka til skoðunar hvort 

tilefni sé til að kveða í lögum á um tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks vegna áverka sem 

það verður vart við á föngum með það í huga að tryggja að trúnaðarskylda heilbrigðisstarfsfólks 

girði ekki fyrir slíkar tilkynningar.250 

Umboðsmaður óskar þess að hann verði upplýstur um viðbrögð Fangelsismálastofnunar og 

Fangelsisins Hólmsheiði eigi síðar en 1. desember 2021 og að honum verði fyrir sama tíma gerð 

grein fyrir viðbrögðum dómsmálaráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra við þeim 

tilmælum og ábendingum sem beint er til þeirra.251  

Þar sem tilgreindir aðilar hafa frest fram yfir ritunartíma þessarar ritgerðar er ekki unnt að fjalla 

nánar um hugsanlegar úrbætur á þessum vettvangi. 

5.2.3. Heimsókn á Stuðla 

Kveðið er á um það í 44. gr. fullnustulaga að óheimilt sé að vista einstakling undir 18 ára aldri í 

fangelsi nema fyrir liggi mat sérfræðinga um að það sé þeim fyrir bestu með vísan til sérstakra 

aðstæðna er lúta að þeim sjálfum og sé í samræmi við samning SÞ um réttindi barnsins. Börn 

undir 18 ára aldri sem úrskurðuð eru í gæsluvarðhald eða dæmd til fangelsisvistar eru því 

almennt ekki vistuð í fangelsum ríkisins. Í þeim tilvikum sem börn eru dæmd til fangelsisvistar 

er meginreglan sú að afplánun fari fram á sérhæfðu meðferðarheimili sem rekið er á ábyrgð 

Barnaverndarstofu.252 

Barnaverndarstofa starfrækir meðferðarstöðina Stuðla fyrir börn á aldrinum 13-18 ára. Á 

Stuðlum er lokuð deild, svokölluð neyðardeild, og börnum sem þar vistast er ekki heimilt að 

yfirgefa deildina nema í fylgd með starfsfólki.253  

 
249 sama heimild. 
250 sama heimild 67. 
251 sama heimild 80. 
252 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Stuðlar, meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga“ (n. 121) 43. 
253 sama heimild 11. 
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Umboðsmaður Alþingis heimsótti neyðarvistun Stuðla, meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga, 

dagana 27. og 28. nóvember 2018. Var það önnur eftirlitsheimsókn hans á grundvelli OPCAT. Í 

heimsóknarteyminu voru umboðsmaður Alþingis, aðstoðarmaður hans, forstöðumaður 

frumkvæðisathugana, sérfræðingur við OPCAT eftirlit og tveir lögfræðingar. Heimsóknin hófst 

með skoðun á húsnæði Stuðla og tók til aðstöðu barna og starfsfólks. Í framhaldinu var fundað 

með stjórnendum og einkasamtöl voru tekin við unglinga, starfsfólk og stjórnendur.254 

Til skoðunar komu fjölmörg atriði, meðal annars þvingunarráðstafanir, alvarleg agaviðurlög og 

takmarkanir á frelsi og friðhelgi barna, umhverfi og aðbúnaður, virkni, starfsfólk, 

heilbrigðisþjónusta, upplýsingagjöf, eftirlit og réttur til að fá athafnir og ákvarðanir 

endurskoðaðar. Hér á eftir verður einungis fjallað um þann hluta skýrslunnar sem snýr að 

heilbrigðisþjónustu. 

Almenn læknisþjónusta 

Á Stuðlum eru hvorki veitt heilbrigðisþjónusta né heilbrigðismeðferð. Starfsfólk Stuðla hefur 

hvorki aðgang að sjúkraskrá barns né upplýsingum um hvaða meðferð það hefur fengið. 

Samningur er í gildi við lækna frá sjúkrahúsinu Vogi um bakvaktaþjónustu í þeim tilvikum sem 

barn er talið vera í annarlegu ástandi vegna vímuefna- eða lyfjamisnotkunar eða af öðrum 

óþekktum ástæðum. Læknir kemur frá Vogi á neyðarvistun ef mál er nýtt eða ef óskað er eftir 

læknisskoðun við upphaf vistunar barns. Samningurinn við Vog felur einnig í sér þjónustu 

hjúkrunarfræðings minnst vikulega. Hann sér um röðun lyfja barnanna í lyfjabox og leiðbeinir 

starfsólki varðandi lyf og lyfjagjöf. Starfsmenn neyðarvistunar sjá svo um að afhenda börnunum 

lyfin á tilgreindum tíma. Það kemur fyrir að starfsmenn taki lyfseðilsskyld lyf til sjálfir og gefi þau 

samkvæmt fyrirmælum frá lækni. Oftast er það þegar um er að ræða framhald lyfjagjafar vegna 

fráhvarfa sem læknir hefur ákveðið eftir að hafa skoðað barn. Starfsmenn sjá einnig um að gefa 

börnum ólyfseðilsskyld lyf eftir þörfum og halda skrá yfir hvaða lyf er gefið hvaða barni, í hvaða 

magni og hvenær.255  

 

 
254 sama heimild 15. 
255 sama heimild 78–79. 
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Geðheilbrigðisþjónusta 

Á árinu 2013 var gerður samningur við barnalækni og barnageðlækni sem sinnir börnum sem 

vistuð eru á meðferðarheimilum á vegum Barnarverndarstofu og eftir þörfum á neyðarvistun. 

Þjónustuna, sem felur í sér greiningu, mat og lyfjagjöf, á að veita einu sinni í viku, þrjá tíma í 

senn, nema um annað sé samið. Samningurinn gildir aðeins að takmörkuðu leyti fyrir þau börn 

sem dvelja á neyðarvistuninni því hann á aðeins að taka til þeirra barna sem hafa verið til 

meðferðar á vegum Barnaverndarstofu eða eru til skoðunar hjá starfsmönnum Stuðla vegna 

endurtekinna vistana á neyðarvistun. Forstöðumaður getur þó óskað eftir því að geðlæknir sinni 

öðrum börnum á neyðarvistun. Slík útköll eru til viðbótar við skilgreinda viðveru samkvæmt 

samningi.256 

Þrjú stöðugildi sálfræðinga eru á Stuðlum. Auk þeirra hefur forstöðumaður Stuðla 

sálfræðimenntun. Hlutverk sálfræðinganna felst í mati og meðferð barna, handleiðslu, ráðgjöf 

og teymisstjórnun. Hlutverk þeirra á neyðarvistun er ekki skilgreint sérstaklega en þeir sinna þar 

atvikum samkvæmt beiðni.257 

Framkvæmd heilbrigðisþjónustu 

Læknisskoðun er ekki framkvæmd við komu barns á neyðarvistun Stuðla og hefur alla jafna ekki 

heldur farið fram áður en barn kemur til vistunar þar. Í þeim tilvikum þar sem ástand barns er 

metið svo að það þurfi á bráðri heilbrigðisþjónustu að halda er farið með barnið á spítala og 

jafnvel á bráðamóttöku Landspítalans. Það á einkum við um börn sem koma á neyðarvistun 

undir áhrifum vímuefna og grunur er um ofneyslu.258  

Ljóst er að mikil ábyrgð er lögð á starfsfólk Stuðla að meta líkamlegt og andlegt ástand barnanna 

og taka veigamiklar ákvarðanir sem varða líf þeirra og heilsu, án þess að það hafi til þess bæra 

menntun eða fullnægjandi þekkingu. Umboðsmaður leggur áherslu á að með tilliti til öryggis 

barns og mats á því hvort það sé í líkamlegu og andlegu ástandi til að vistast á neyðarvistun sé 

nauðsynlegt að það fái skoðun heilbrigðisstarfsmanns við upphaf vistunar. Hafi barn þörf fyrir 

 
256 sama heimild 79–80. 
257 sama heimild 80. 
258 sama heimild. 
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heilbrigðisþjónustu eigi það rétt á henni samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um 

réttindi sjúklinga.259 

Ábendingar og tilmæli 

Félags- og barnamálaráðherra260 ber ábyrgð á stofnunum og heimilum á ábyrgð ríkisins og 

heilbrigðisráðherra ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við þau börn sem þar vistast. 

Umboðsmaður beinir þeim ábendingum og tilmælum til ráðherranna að huga að því hvernig 

tryggja megi að börn sem vistist á neyðarvistun Stuðla fái almenna heilsufarsskoðun við upphaf 

vistunar og jafnframt hvernig tryggja megi að viðeigandi heilbrigðisþjónusta sé veitt á meðan 

börn vistast þar, hvort sem er vegna andlegra eða líkamlegra veikinda. Einnig bendir hann á að 

leita þurfi leiða til að koma í veg fyrir að almennir starfsmenn Stuðla séu látnir sinna störfum 

heilbrigðisstarfsfólks og nefnir sem dæmi eftirlit með börnum sem séu hætt komin vegna 

vímuefnaneyslu og að starfsmenn þurfi að taka til lyf fyrir börn í vistun.261 

5.3. Frumkvæðisathugun umboðsmanns Alþingis á fangelsinu Litla-Hrauni 

Áður en umboðsmaður Alþingis tók við OPCAT eftirlitshlutverkinu árið 2018, eins og rakið er að 

framan, hafði hann um árabil unnið að frumkvæðisathugun á aðbúnaði og aðstæðum fanga í 

fangelsinu Litla-Hrauni. Meginþungi athugunarinnar beindist að heilbrigðisþjónustu, ekki síst 

geðheilbrigðisþjónustu, og hvort hún væri í samræmi við mannréttindareglur. Ýmislegt annað 

var einnig athugað, meðal annars hvort meðferðar- og vistunaráætlanir væru gerðar samkvæmt 

lögum. Í samskiptum umboðsmanns við stjórnvöld í framhaldi af skýrsludrögum hans um 

framangreinda heimsókn á Litla-Hraun kom fram að stjórnvöld teldu að heilbrigðismál fanga, 

sér í lagi geðheilbrigðismál, væru ekki í nægilega góðum farvegi. Umboðsmaður vakti þá athygli 

dómsmálaráðuneytis, heilbrigðisráðuneytis og Fangelsismálastofnunar á því að á íslenska ríkinu 

hvíldi skylda til að haga fullnustu refsidóma og aðbúnaði fanga þannig að gætt væri að 

lágmarkskröfum til líkamlegrar og andlegrar velferðar þeirra. Hann óskaði eftir afstöðu 

stjórnvalda til þess hvort framkvæmd fullnustulaga tryggði réttindi fanga samkvæmt 1. mgr. 76. 

gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. mannréttindasáttmálans með fullnægjandi hætti í sambandi við 

 
259 sama heimild 81. 
260 Nú félagsmálaráðherra, sbr. 2. tl. 4. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í 
Stjórnarráði Íslands nr. 125/2021 
261 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Stuðlar, meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga“ (n. 121) 82. 
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vistun sakhæfra geðsjúkra fanga. Í svörum dómsmálaráðuneytisins var þeirri afstöðu 

ráðuneytisins lýst að framkvæmd laga um fullnustu refsinga tryggði ekki réttindi fanga 

samkvæmt þessum ákvæðum með fullnægjandi hætti. Í svörum heilbrigðisráðuneytisins (þá 

velferðarráðuneytis) kom fram að unnið væri að úrbótum og að skipa ætti starfshóp til að fjalla 

um málið.262 

Á fyrri hluta árs 2019 var af hálfu heilbrigðisráðuneytisins unnið að gerð samninga um almenna 

heilbrigðisþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu við fanga. Var markmiðið að framkvæmd bæði 

almennrar heilbrigðisþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu yrði á hendi sérhæfðu sjúkrahúsanna 

í samráði við heilsugæsluna. Í kjölfar heimsóknar CPT nefndarinnar í fangelsi landsins vorið 2019 

féll heilbrigðisráðherra frá áformum sínum um fyrrnefnda samningsgerð við Sjúkratryggingar 

Íslands og var þess í stað undirritaður samningur milli Sjúkratrygginga Íslands og Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins um stofnun sérstaks þverfaglegs geðheilsuteymis fyrir fanga. Í 

samningnum er heilsugæslunni falið að sinna þjónustunni en teymið mun starfa með og styðja 

við starfsemi heilsugæslunnar í fangelsum.263Vikið er að starfi þessa teymis í kafla 4.2.4. 

Umboðsmaður ákvað í desember 2020 að falla frá málinu sem frumkvæðisathugun hans laut 

að. Kom þar tvennt til. Annars vegar það að umboðsmaður hafði tekið við OPCAT eftirlitinu og 

hugðist á árinu 2021 fara í eftirlitsheimsókn í fangelsið á Litla-Hrauni á grundvelli þess. Álitaefni 

sem frumkvæðisathugun hans hafði leitt í ljós varðandi heilbrigðisþjónustu við fanga falla undir 

OPCAT eftirlitið og verða því væntanlega tekin til skoðunar við það eftirlit. Hins vegar það að 

gildandi lagaumhverfi tekur betur mið af alþjóðlegum reglum um málefni fanga en áður var og 

með setningu nýrra fullnustulaga árið 2015 var að ákveðnu marki brugðist við þeim vanda sem 

umboðsmaður hafði bent stjórnvöldum á um árabil og CPT nefndin hafði einnig gert 

athugasemdir við.264 

Þess ber að geta að í nóvember 2021 birti umboðsmaður skýrslu vegna eftirlitsheimsóknar á 

öryggisdeild fangelsisins Litla-Hrauns, en það var liður í OPCAT eftirliti hans. Heimsóknin fór 

fram í janúar 2021 en sökum þess hversu áliðið var ritunar þessarar ritgerðar þegar skýrsla 

umboðsmanns var birt gafst ekki tími til að fara ítarlega yfir innihald þeirrar skýrslu. Því verður 

 
262 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 7505/2013, II. 
263 sama heimild, II. 
264 sama heimild, II. 
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látið nægja að nefna að í skýrslunni gerir umboðsmaður sambærilegar athugasemdir og í fyrri 

skýrslum sínum varðandi almenna heilbrigðisþjónustu og lyfjagjafir. Hann beinir þeim tilmælum 

til fangelsisins Litla-Hrauns að tryggja að læknisskoðun fari fram við upphaf vistunar á 

öryggisdeild ef vistunin felur í sér einangrun eða aðskilnað. Einnig kemur hann þeirri ábendingu 

á framfæri við fangelsið að sjá til þess að læknaviðtöl og skoðanir á föngum fari fram þannig að 

trúnaðarsamband læknis og sjúklings sé virt og að trúnaðar sé gætt um heilsufarsupplýsingar 

fanga. Að lokum beinir hann þeim tilmælum til fangelsisins að leita leiða til að koma í veg fyrir 

að fangaverðir eða almennir starfsmenn séu látnir sinna störfum heilbrigðisstarfsfólks, til dæmis 

með lyfjagjöfum. Varðandi þjónustu sálfræðinga og geðlækna við fanga í öryggisvistun bendir 

umboðsmaður á að úttekt sín hafi leitt í ljós að ekki sé fullt samræmi milli meðferðaráætlunar 

fanga sem vistaðist á öryggisgeðdeild og skráninga í dagbók varðandi heimsóknir og símtöl frá 

geðheilsuteyminu og meðferðarsviði Fangelsismálastofnunar. Fanginn hafi ekki fengið þá 

þjónustu sem mælt var fyrir um í meðferðaráætluninni. Umboðsmaður tekur þó fram í 

skýrslunni að að margt gefi til kynna að heilbrigðisþjónusta við fanga hafi batnað með tilkomu 

geðheilsuteymisins og að markmiðið sé að bæta hana enn frekar eftir því sem vinnu teymisins 

vindi fram. Umboðsmaður gerir því ekki athugasemdir við þjónustuna að sinni en mun fylgjast 

með framvindu mála og þá helst hvort nýtilkomnar breytingar tryggi rétt fanga til 

geðheilbrigðisþjónustu með fullnægjandi hætti.265 

5.4. Forkönnun og aðalúttekt Ríkisendurskoðunar á heilbrigðisþjónustu fanga 

Í júní 2017 hóf Ríkisendurskoðun forkönnun á heilbrigðisþjónustu fanga, samkvæmt heimildum 

sem stofnuninni eru tryggðar í 6. gr. laga nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun 

ríkisreikninga. Tilefni forkönnunarinnar voru ítrekaðar en árangurslausar ábendingar 

stofnunarinnar til velferðarráðuneytis um að tryggja yrði föngum nauðsynlega 

heilbrigðiþjónustu. Ábendingarnar komu fyrst fram í skýrslunni Skipulag og úrræði í 

fangelsismálum (2010). Var þar tekið fram að meta þyrfti og mæta þörfum fanga með geðræn 

vandamál og að móta þyrfti heildarstefnu í málefnum geðsjúkra, fatlaðra og aldraðra dómþola. 

Ábendingin var ítrekuð árið 2013 þar sem þjónustunni var þá enn ábótavant. Árið 2016 var 

skýrslunni enn fylgt eftir og fengust þá þau svör frá velferðarráðuneytinu að unnið hefði verið 

 
265 Umboðsmaður Alþingis, „Heimsóknarskýrsla Fangelsið Litla-Hrauni“ (Umboðsmaður Alþingis nóvember 2021) 
32–35. 
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að úrbótum meðal annars með því að skipa starfshóp sem falið hefði verið að fjalla um málefni 

geðsjúkra fanga. Ríkisendurskoðun taldi viðbrögð ráðuneytisins óljós og sjáanlegan árangur 

lítinn og réðst því í forkönnun á heilbrigðisþjónustu fanga árið 2017.266  

Niðurstöður forkönnunar Ríkisendurskoðunar voru þær að almennri heilbrigðisþjónustu fanga 

virtist vera sinnt með skipulögðum og árangursríkum hætti en geðheilbrigðisþjónustu og 

fíknimeðferð væri enn ábótavant. Enginn geðlæknir hafði starfað innan fangelsanna svo árum 

skipti og þrír sálfræðingar Fangelsismálastofnunar skiptu með sér tveimur stöðugildum og 180 

föngum. Starf sálfræðinganna einkenntist af bráðaþjónustu og stjórnsýsluverkefnum. Ekkert 

svigrúm var til að bjóða föngum upp á markvissa sálfræðimeðferð. Auk þess var aðgengi fanga 

á Akureyri og Grundarfirði verulega skert þar sem það byggðist fyrst og fremst á símtölum og 

tölvupóstsamskiptum. Þá var aðgengi fanga að áfengis- og fíknimeðferð óviðunandi og föngum 

mismunað hvað það varðar eftir fangelsum og kyni fanga.267 

Ríkisendurskoðun taldi vísbendingar vera um það að þótt almenn heilbrigðisþjónusta virtist vera 

viðunandi væri úrbóta þörf í geðheilbrigðismálum og áfengis- og vímuefnameðferð, auk þess 

sem stefnumörkun í heilbrigðismálum fanga væri ábótavant. Ríkisendurskoðun ákvað því að 

ráðast í aðalúttekt á heilbrigðisþjónustu fanga. Markmið aðalúttektarinnar var að kanna 

frammistöðu Fangelsismálastofnunar, velferðarráðuneytis og viðkomandi heilbrigðisstofnana á 

sviði heilbrigðisþjónustu við fanga, hvort þjónustan væri í samræmi við markmið laga og hvort 

árangur væri viðunandi, auk þess að varpa ljósi á kostnað ríkisins vegna þjónustunnar.268 

Upphaflega var gert ráð fyrir að niðurstöður úttektarinnar yrðu birtar í opinberri skýrslu í mars 

2018. Skýrslan hefur ekki enn verið gerð opinber og höfundur ritgerðar þessarar hefur engin 

svör fengið frá stofnuninni varðandi stöðu úttektarinnar. 

5.5. Skýrsla starfshóps um málefni fanga 

Í lok maí árið 2020 skipuðu félags- og barnamálaráðherra og dómsmálaráðherra sameiginlega 

stýrihóp um málefni fanga. Hlutverk hópsins var að: 

 
266 Ríkisendurskoðun, „Heilbrigðisþjónusta fanga. Minnisblað um niðurstöður forkönnunar.“ (október 2017). 
267 sama heimild. 
268 sama heimild. 
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...móta heildstæða meðferðar- og endurhæfingarstefnu í fangelsismálakerfinu, 
leggja til nauðsynlegar breytingar á lögum og greina fjárþörf til þess að tryggja öllum 
föngum einstaklingsbundna meðferðaráætlun, bættan aðgang að menntun og 
heilbrigðisþjónustu og aukinn stuðning að afplánun lokinni.269 

Skipun stýrihópsins átti sér nokkurn aðdraganda sem hófst með þingsályktunartillögu um 

betrun fanga sem lögð var fram á 148. löggjafarþingi (535. mál) og aftur á 149. löggjafarþingi 

(321. mál). Tillagan náði ekki fram að ganga og var lögð fram að nýju á 150. löggjafarþingi með 

minni háttar breytingum og var þá samþykkt sem þingsályktun um meðferðar- og 

endurhæfingarstefnu í málefnum fanga (24. mál). 

Stýrihópnum var falið að byggja vinnu sína annars vegar á vinnu starfshóps um félagslegar 

aðstæður einstaklinga sem lokið hafa afplánun refsingar í fangelsi frá 12. desember 2019 og 

hins vegar á vinnu dómsmála- og heilbrigðismálaráðherra sem leitt hafði til stofnunar sérstakra 

geðheilsuteyma fyrir fanga og tilkynnt var um 5. desember 2019.270  

Í skýrslu starfshópsins eru lagðar til viðamiklar breytingar í fangelsismálum, meðal annars hvað 

varðar húsnæðismál, heilbrigðismál, menntun, atvinnu, framfærslu og félagslegan stuðning að 

lokinni afplánun. Hér verður sjónum beint að þeim tveimur þáttum í skýrslunni sem tengjast 

heilbrigðismálum, en það eru annars vegar umfjöllun um geðheilbrigðismál fanga og hins vegar 

umfjöllun um meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar.  

Skýrsluhöfundar lýsa ánægju með stofnun sérhæfðs geðheilsuteymis fanga og telja það hafa 

markað tímamót í geðheilbrigðisþjónustu fyrir þann þjóðfélagshóp. Þeir meta það þó svo að 

nauðsynlegt sé að bæta við einu stöðugildi sérfræðings í geðheilsuteymið til að tryggja samfellu 

í þjónustu og samhæfingu heilbrigðis- og félagsþjónustu, auk eftirfylgdar í allt að 12 mánuði 

eftir afplánun fyrir þá einstaklinga sem teymið metur í brýnni þörf fyrir slíka þjónustu.271 

Meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar samanstendur af tveimur félagsráðgjöfum, þremur 

sálfræðingum, einum vímuefnaráðgjafa og einum sviðsstjóðra sem hver um sig hefur ákveðnum 

verkefnum og skyldum að gegna gagnvart föngum í öllum fangelsum landsins. Meðal verkefna 

þeirra er að veita föngum stuðning og meðferð og undirbúa þá undir aðlögun út í samfélagið á 

 
269 Félagsmálaráðuneytið, „Skýrsla stýrihóps um málefni fanga“ (2021) 8. 
270 sama heimild 9–10. 
271 sama heimild 13. 
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ný. Starfsmenn sviðsins sinna einnig meðferðarvinnu og eftirfylgd einstaklinga sem eru á 

reynslulausn eða með önnur sérskilyrði. Stýrihópurinn bendir á það í skýrslu sinni að 

meðferðarsvið sé undirmannað, að starfsfólk neyðist til að forgangsraða vinnu sinni í þágu 

skjólstæðinga sinna og að sumum verkefnum hafi ekki verið hægt að sinna vegna skorts á 

mannafla. Hópurinn leggur til við ráðherra að bætt verið við alls 9 stöðugildum svo að 

meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar geti sinnt þeim verkefnum sem því er ætlað, auk tveggja 

stöðugilda fangavarða í lokuðum fangelsum. Hópurinn gerði það jafnframt að tillögu sinni að 

réttur til einstaklingsbundinnar meðferðaráætlunar, sbr. 24. gr. fullnustulaga, verði lögbundinn 

fyrir alla sem dæmdir eru til lengri fangelsisvistar en 90 daga. Eins og fram hefur komið í þessari 

ritgerð var sú skylda lögð af við gildistöku gildandi fullunustulaga. Þess í stað var lögð sú kvöð á 

sérfræðinga Fangelsismálastofnunar að meta í tilviki sérhvers fanga hvort nauðsynlegt væri að 

gerð yrði meðferðaráætlun fyrir hann.272 

Skýrslan var afhent ráðherrum í september 2021. Hún hefur hins vegar ekki þegar þetta er ritað 

(lok nóvember 2021) hlotið umfjöllun eða afstaða verið tekin til tillagna hópsins. Ráðherrar létu 

þó hafa eftir sér þegar þeir veittu skýrslunni viðtöku að tillögur hópsins væru „... gott veganesti 

í þá vinnu sem framundan er ...“ og að skýrslan væri „mikilvæg varða á leið okkar að 

manneskjulegri og nútímalegri refsivörslu“.273 

  

 
272 sama heimild 14–15. 
273 Félagsmálaráðuneytið, „Skýrsla stýrihóps um málefni fanga afhent ráðherrum“ (Stjórnarráð Íslands, 15. 
september 2021) <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/09/15/Skyrsla-styrihops-um-
malefni-fanga-afhent-radherrum/> skoðað 26. nóvember 2021. 
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6. Niðurstöður og lokaorð 

Heilbrigðisþjónusta við fanga í íslenskum fangelsum hefur verið ófullnægjandi áratugum saman, 

sérstaklega hvað varðar geðheilbrigðisþjónustu og fíkniefnavanda. Um það vitna skýrslur 

Ríkisendurskoðunar, Evrópsku pyntingavarnanefndarinnar (CPT), umboðsmanns Alþingis vegna 

OPCAT eftirlits og frumkvæðisathugana hans og ýmsar fleiri úttektir og greinargerðir.  

Réttur almennings til heilbrigðisþjónustu er tryggður í íslenskum lögum og studdur af fjölda 

alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að með beinum eða óbeinum hætti.  

Í fangelsum landsins sitja einstaklingar í sjálfsvígshættu, einstaklingar með fíknivanda, 

persónuleikaröskun, athyglisbrest, þunglyndi og kvíða svo eitthvað sé nefnt. Þetta fólk á sama 

rétt og aðrir þjóðfélagsborgarar á heilbrigðisþjónustu en getur ekki stöðu sinnar vegna nálgast 

hana eftir þörfum nema með fulltingi fangelsisyfirvalda og þeirra stjórnvalda sem eiga að veita 

þjónustuna.  

Þrátt fyrir fjölda úttekta á stöðu heilbrigðismála innan fangelsanna síðustu áratugi og 

margítrekaðar ábendingar innlendra og erlendra eftirlitsaðila hafa litlar úrbætur verið gerðar af 

hálfu heilbrigðisyfirvalda og fangelsisyfirvalda.  

Það var ekki fyrr en eftir úttekt CPT nefndarinnar á fangelsum á Íslandi árið 2019 að það varð 

einhverskonar vitundarvakning og málin fóru að færast til betri vegar. Drifið var í því að ganga 

frá samningi um heilbrigðisþjónustu fyrir fangelsið á Hólmsheiði, mörgum árum eftir að það tók 

til starfa. Stofnað var geðheilsuteymi fangelsanna og markaði tímamót. Vonir standa til að það 

muni gjörbreyta ástandinu í þessum málaflokki. 

Enn er þó margt sem þarfnast úrbóta og má ekki gleymast þó stóru málin sem lengi hafa verið 

vanrækt virðist nú loksins vera komin á rekspöl.  

Samkvæmt nýrri skýrslu starfshóps um málefni fanga er meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar 

verulega undirmannað og metur hópurinn það sem svo að það vanti níu stöðugildi inn í teymið 

til að það geti sinnt þeim verkefnum sem því er ætlað. Þá þurfi að fjölga fangavörðum og efla 

menntun þeirra til að þeir verði fyllilega í stakk búnir til að mæta þörfum fanga varðandi 

heilbrigðismál, því enn er það svo að fangavörðum eru falin verkefni innan fangelsanna sem 
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með réttu ættu að vera á höndum heilbrigðismenntaðs fólks, svo sem lyfjagjafir og mat á þörf 

fanga fyrir læknisþjónustu.  

CPT nefndin, OPCAT eftirlit og umboðsmaður Alþingis hafa öll lagt áherslu á að fjölga þurfi 

viðverustundum heilbrigðisstarfsfólks í fangelsunum, helst þannig að hjúkrunarfræðingar verði 

ávallt til staðar á staðnum, meðal annars til að annast lyfjagjafir og meta þörf fanga fyrir 

læknisþjónustu. Það sé nauðsynlegt til að tryggja að trúnaður um heilsufarsupplýsingar fanga 

sé virtur og minnka líkur á mistökum við lyfjagjafir. Viðveru lækna þurfi einnig að efla þar sem 

kerfisbundin læknisskoðun við upphaf fangelsisvistar er nauðsynleg í þeim tilgangi að bera 

kennsl á andleg og líkamleg veikindi, áverka eða illa meðferð, fráhvörf vegna vímuefnanotkunar 

og til að draga úr sjálfsvígshættu fanga, koma í veg fyrir útbreiðslu smitsjúkdóma og ekki síst til 

að skrásetja áverka tímanlega. Slík læknisskoðun þurfi að fara fram á fyrsta sólarhring 

fangelsisvistar, en dæmi eru um að fangar hafi þurft að bíða dögum saman eftir fyrstu 

læknisskoðun. Þá er áríðandi að læknir sé ávallt viðstaddur og skoði ástand fanga sem vistaður 

er í öryggisklefa, settur í einangrun eða aðskilnað. Tryggja þarf að fangar fái nauðsynlega 

tannlæknaþjónustu óháð fjárhag. Koma þarf upp rafrænu kerfi til að unnt sé að samnýta 

sjúkraskrár á milli fangelsanna. Það er sérstaklega mikilvægt í því ljósi að allir sem hefja afplánun 

í fangelsi byrja á Hólmsheiði, sem er eina móttökufangelsi landsins, en eru svo eftir atvikum 

fluttir í önnur fangelsi. Þar tekur við þeim nýtt teymi heilbrigðisstarfsfólks, því ekkert 

fangelsanna er með samning við sömu heilbrigðisstofnunina.  

Öllu ofantöldu er enn ábótavant í fangelsum ríkisins. 

CPT nefndin mat það svo í skýrslu sinni frá árinu 2019 að stjórnvöld á Íslandi viðurkenni ekki 

raunverulega þörf fanga fyrir heilbrigðisþjónustu og vísar þá sérstaklega til ráðuneyta 

heilbrigðis- og dómsmála. Skipulag heilbrigðisþjónustu, samskipti við heilbrigðisstofnanir og 

starfslýsingar heilbrigðisstarfsmanna sem vinni með föngum endurspegli ekki nægilega þá þörf 

sem fyrir hendi er, það skorti skýra verkferla og skipurit sem taki sérstaklega mið af 

heilbrigðisþjónustu við fangelsin. Þetta eru stór orð en í ljósi þess hve hægt og illa hefur gengið 

að bæta úr alvarlegum annmörkum sem nefndin og fleiri eftirlitsaðilar hafa bent á og óskað 

úrbóta á, svo áratugum skiptir, má þetta til sanns vegar færa. 
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Umboðsmaður Alþingis hefur haft efasemdir um að framkvæmd heilbrigðisþjónustu í 

fangelsum uppfylli mannréttindi geðsjúkra fanga. Árið 2018 óskaði hann eftir afstöðu 

stjórnvalda til þess hvort framkvæmd fullnustulaga tryggði réttindi fanga samkvæmt 1. mgr. 76. 

gr. stjórnarskrárinnar og 3. gr. Mannréttindasáttmálans með fullnægjandi hætti í sambandi við 

vistun sakhæfra geðsjúkra fanga. Í svörum dómsmálaráðuneytisins var þeirri afstöðu 

ráðuneytisins lýst að framkvæmd laganna tryggði ekki réttindi fanga samkvæmt þessum 

ákvæðum með fullnægjandi hætti. 

Rannsóknarspurningunni „Er heilbrigðisþjónustu fanga ábótavant“ verður því í ljósi alls þessa 

tvímælalaust að svara játandi. Heilbrigðisþjónustu fanga er enn ábótavant.  

Það virðast þó vera betri tímar framundan. Skýrsla CPT nefndarinnar um heimsóknina hingað til 

lands 2019 virðist loksins hafa hreyft við yfirvöldum á þessu sviði með þeim hætti að úrbóta sé 

að vænta. Það eru því vonir um að í hönd fari betri tíð fyrir fanga varðandi heilbrigðisþjónustu 

þeirra. Stofnað hefur verið geðheilsuteymi heilsugæslunnar, sem sinnir öllum fangelsum á 

landinu og nánar er fjallað um í kafla 4.2.4. Stofnun teymisins hefur að mati þeirra sem best til 

þekkja markað tímamót í geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga. Jafnvel þótt alheimsfaraldur 

kórónuveiru hafi sett strik í reikninginn varðandi þróun þjónustunnar og því ekki enn verið hægt 

að bjóða upp á áfengis- og vímuefnameðferð eru vonir bundnar við að úr því rætist fljótlega, 

enda er það eitt af hlutverkum geðheilsuteymisins. Ef höfð eru í huga orð ráðherranna tveggja 

sem tóku nýverið við skýrslu starfshóps um málefni fanga er mögulega hægt að líta björtum 

augum til framtíðar og trúa því að stjórnvöld ætli loksins að koma heilbrigðisþjónustu fanga í 

almennilegt horf. Ráðherrarnir sögðu við þetta tilefni að skýrslan væri „... gott veganesti í þá 

vinnu sem framundan er ...“ og að hún væri „mikilvæg varða á leið okkar að manneskjulegri og 

nútímalegri refsivörslu“. 

Á þetta mun reyna í næstu úttekt CPT nefndarinnar sem væntanlega verður innan næstu 

fjögurra ára. Sömuleiðis munu úttektir umboðsmanns Alþingis í krafti þess að embætti hans fer 

með OPCAT eftirlitshlutverk leiða í ljós hvort raunverulegur árangur hafi náðst.  
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