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Spørgsmål nr. 1237 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan det er muligt at forveksle 

to indsattes oplysninger, og hvad der kan gøres for at sådanne 

forvekslinger ikke sker, idet det f.eks. er afgørende, at de ind-

satte får den rigtige medicin, og at oplysningerne om dem derfor 

er korrekt registreret, jf. REU alm. del - bilag 360 (fortroligt)?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende, og 

hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har indhentet en udtalelse 

fra Kriminalforsorgen Syddanmark, hvor Sdr. Omme Fængsel 

er placeret, vedrørende den konkrete indsatte i Sdr. Omme 

Fængsel, hvis fortrolige mail af 26. april 2020, der henvises til i 

spørgsmålet.

Kriminalforsorgen Syddanmark har oplyst, at Sdr. Omme 

Fængsel intet kendskab har til, at der er sket en forveksling mel-

lem to indsatte i relation til medicinudlevering. 

Kriminalforsorgen Syddanmark har supplerende oplyst, at per-

sonalet i Sdr. Omme Fængsel har et stort kendskab til de ind-

satte. Personalet er således som udgangspunkt ikke i tvivl om, 

hvilke indsatte der er hvem. Såfremt personalet skulle være i 

tvivl, spørges der om den indsattes cpr-nr., navn og fangenum-

mer ved udlevering af medicin. I den forbindelse føres den ind-

satte ind i et aflukket kontor, før oplysningerne udveksles, såle-

des at der ikke er andre indsatte til stede.”
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