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Spørgsmål nr. 1238 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere på, om det er korrekt håndtering af 

persondataoplysninger, at sætte indsattes personnummer uden 

på medicinkasserne - eller om disse bør skærmes fra andres 

blikke i medicinkøen, 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 

Fængsels medicinkasser opbevares i et skab, der altid står luk-

ket, bortset fra når det åbnes i forbindelse med udlevering af me-

dicin til de indsatte. Når personalet i forbindelse med medicin-

udlevering har taget en kasse ud af skabet, lukkes skabet igen. 

Hvis flere indsatte er i kø til medicinudlevering, sikrer persona-

let, at der afholdes en vis afstand (diskretionslinje) mellem de 

indsatte. Teksten på kasserne med de indsattes oplysninger er 

med så lille en tekst, at det ikke er muligt for indsatte, der står i 

kø, at læse denne. Det er derfor ikke muligt for uvedkommende 

at se de oplysninger, der er anført på kasserne. 

Opbevaringsforholdene er efter oplysningerne fra Kriminal-

forsorgen Syddanmark drøftet og godkendt af Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed, ligesom systemet med de nuværende kasser er 

gennemgået af Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med 

styrelsens tilsynsbesøg i efteråret 2019. 

Kriminalforsorgen Syddanmark har desuden oplyst, at oplysnin-

gerne på medicinkasserne netop fremgår for at sikre, at en indsat 

får den rette medicin.”
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