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Spørgsmål nr. 670 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det fremgår af punkt 90 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 en per-

son, der var mistænkt for at smugle narkotika ved at indtage den, 

blev anbragt i en observationscelle i Blegdamsvejens Fængsel i 

78 timer, hvor den pågældende blev observeret af to fængsels-

betjente. Komiteen anbefaler, at det i sådanne situationer sikres, 

at der sker en medicinsk overvågning på grund af risikoen for 

akut forgiftning mv. Er det ministerens opfattelse, at denne an-

befaling bør følges? Spørgsmålet bedes besvaret 2 dage før be-

svarelsen 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 for Kriminalforsorgen har på baggrund af anbefa-

lingen indhentet en udtalelse fra Kriminalforsorgen Hovedsta-

den, hvorunder Blegdamsvejens Fængsel henhører.

Kriminalforsorgen Hovedstaden har oplyst, at der ikke placeres 

bodypackere i Blegdamsvejens Fængsel. Kriminalforsorgen 

Hovedstaden har videre anført, at oplysningen i rapporten for-

mentlig omhandler en indsat, der i perioden 10. til 13. april 2018 

var placeret i en observationscelle i bodypacker-regi i Vestre 

Fængsel. Den indsatte ankom til Vestre Fængsel den 10. april 

2018 fra Hvidovre Hospitals gastroenterologiske afdeling, hvor 

han ikke ønskede at medvirke til CT-scanning af maven og hel-

ler ikke ville indtage afføringsmiddel. Han blev derfor anbragt i 

observationscelle på Vestre Hospital, hvor han sad for åben dør 

med to betjente uden for cellen. Den pågældende blev hyppigt 

tilset af sundhedspersonale. Den 14. april 2018 kvitterede den 

indsatte med ni pakker indeholdende euforiserende stoffer, og 

blev efterfølgende CT-scannet på hospital, hvor det konstatere-

des, at alt var kommet ud.

 

Som det fremgår, blev den indsatte hyppigt tilset af sundheds-

personale, hvilket er en integreret del af bodypacker-retnings-

linjerne.

I Institution Københavns Fængsler – som Blegdamsvejens 

Fængsel organisatorisk er en del af – placeres bodypackere som 

udgangspunkt i en observationscelle i Vestre Fængsels observa-

tions- og sikringscelleafsnit. Hvis den indsatte opfylder betin-
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gelserne for anbringelse i sikringscelle, anbringes den pågæl-

dende i en sikringscelle. Ved placering i observations- eller sik-

ringscelle etableres fast vagt ved fængselspersonale.

Indsatte, der mistænkes for at skjule ulovlige stoffer eller mo-

biltelefon i rectum/vagina, tilbydes en (frivillig) recto/vagina-

lundersøgelse ved en læge. Indsatte orienteres endvidere om 

eventuelle helsemæssige problemer ved at skjule narkotika i 

kroppen. Hvis mængden og arten af det indtagne stof ved en 

konkret lægefaglig vurdering findes at skabe fare for akut for-

giftning, vil den indsatte blive tilbudt undersøgelse og indlæg-

gelse på hospital. Hvis den indsatte ikke ønsker at blive under-

søgt/indlagt i hospitalsregi, lægges der en lægefaglig/sygepleje-

faglig plan for observation af den indsatte. 

Kriminalforsorgen Hovedstaden har endvidere oplyst, at sund-

hedspersonalet gør, hvad de kan, for at bodypackere ikke place-

res i fængslet, men på hospital, hvorfor det er meget sjældent, at 

man har bodypackere placeret i Vestre Fængsel.

Direktoratet kan henholde sig til det oplyste.”
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