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Spørgsmål nr. 663 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det fremgår af punkt 60 i "Report to the Danish Government 

on the visit to Denmark carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-

ment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019" at komiteen 

gennem 30 år, siden 1990, har anbefalet en systematisk og om-

gående medicinsk screening af alle nyindsatte i danske fængsler 

og arresthuse. Vil ministeren redegøre for, hvorfor danske myn-

digheder i 30 år har siddet denne anbefaling overhørig, og for, 

om anbefalingen nu vil blive fulgt?” Spørgsmålet bedes besvaret 

2 dage før besvarelsen af REU alm. del - samrådsspm. O.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

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

hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet skal indledningsvist oplyse, at det i Danmark er et 

grundlæggende princip, at kontakt med sundhedsvæsenet kun 

finder sted, hvis patienten ønsker dette. Sundhedstilbuddene i 

kriminalforsorgen er tilrettelagt i overensstemmelse med dette 

princip, således at en indsat, der vurderes habil til at kunne 

træffe afgørelser om eget liv og ikke udtrykker ønske om at blive 

undersøgt eller modtage behandling, ikke bliver påtvunget un-

dersøgelse eller behandling. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at det følger af § 

7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 399 af 9. april 2015 om sundheds-

mæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner, at 

kriminalforsorgsområdet snarest muligt efter indsættelsen skal 

give den indsatte en generel orientering om sundhedsordningen 

i institutionen og tilbyde den indsatte samtale med en læge eller 

sygeplejerske, der er tilknyttet kriminalforsorgsområdet.

Dette gælder dog ikke, hvis opholdet må antages at blive ganske 

kortvarigt, eller den indsatte er overført fra en anden af krimi-

nalforsorgens institutioner, hvor den pågældende har fået tilbud 

om samtale med læge eller sygeplejerske. 

Hvis den indsatte ønsker samtale med læge eller sygeplejerske, 

skal denne finde sted snarest muligt, jf. § 8, stk. 1, i ovennævnte 

bekendtgørelse.

I 2012-2013 blev der på baggrund af anbefalinger fra CPT 

iværksat en undersøgelse i form af et forsøg med screening for 

somatiske sygdomme blandt nyindsatte i to fængsler og to arre-

sthuse. Undersøgelsen førte bl.a. til den anbefaling, at personer, 
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der indsættes i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, bør 

tilbydes en generel helbredsundersøgelse, og at denne bør fore-

tages af en læge frem for en sygeplejerske eller øvrigt personale, 

der ikke er sundhedsuddannet. Resultaterne af undersøgelsen 

blev herefter inddraget i en ekstern konsulentundersøgelse, der 

skulle undersøge, hvordan man kunne skabe den bedst mulige 

sundhedsbetjening i kriminalforsorgen.

Efterfølgende er der iværksat et pilotprojekt i Kriminalforsorgen 

Syddanmark vedrørende et organisatorisk og fagligt løft af 

sundhedsområdet. Der er endvidere igangsat et mindre sund-

hedsprojekt i Kriminalforsorgen Hovedstaden tillige med det 

formål at opnå såvel et organisatorisk som sundhedsfagligt løft. 

Arbejdet med projekterne pågår fortsat.  

Som led i udmøntningen af flerårsaftalen for 2013 til 2016 blev 

der indført en modtagelsesprocedure i alle fængsler, hvor der 

bl.a. sker afdækning af den indsattes psykiske helbredstilstand. 

Afdækningen har skabt et forstærket fokus på at identificere 

psykisk sygdom og tegn på behov for psykiatrisk bistand. 

Kriminalforsorgen fik i 2010 endvidere midler til at iværksætte 

en screeningsordning, hvor alle 15-17-årige indsatte screenes 

for at afdække eventuelle psykiatriske problemer. Unge under 

18 år, som har opholdt sig i et fængsel eller arresthus i mere end 

8 dage, og som ikke allerede har gennemført anden undersø-

gelse, f.eks. mentalundersøgelse, eller afventer overførsel til 

psykiatrisk afdeling, og som ikke inden for de seneste 6 måneder 

har gennemgået en psykiatrisk screening eller er blevet psykia-

trisk udredt, tilbydes yderligere psykiatrisk udredning. Midlerne 

til screeningsordningen er blevet gjort varige, og ordningen er 

derfor fortsat i drift.” 
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