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Spørgsmål nr. 698 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det kritiseres i punkt 135 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 de me-

dicinske optegnelser om de frihedsberøvede i Udlændingecenter 

Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest i mange tilfælde har vist sig 

at være mangelfulde. Hvilke skridt vil ministeren tage for at 

rette op på dette?

Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af 

samrådsspørgsmål O.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at Styrelsen for 

Patientsikkerhed, der er en del af Sundheds- og Ældreministe-

riet, er den overordnede sundhedsfaglige myndighed i Danmark, 

og at styrelsen fører tilsyn med bl.a. behandlingssteder, herun-

der kriminalforsorgens institutioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbegyndte i 2019 gennemfø-

relse af risikobaserede tilsyn med kriminalforsorgens institutio-

ner. Tilsynene pågår fortsat. I forbindelse med tilsynene er der 

bl.a. fokus på journalføring. Kriminalforsorgen er aktuelt i gang 

med at følge op på påbud og henstillinger fra Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed, herunder i henseende til den generelle praksis for 

journalføring m.v. i kriminalforsorgens institutioner.”

Fyldestgørende medicinske optegnelser er centrale for sundhedsbehandlin-

gen. Jeg noterer mig, at Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med kri-

minalforsorgens institutioner, og at kriminalforsorgen er i gang med at følge 

op på påbud og henstillinger som følge af dette tilsyn og i den forbindelse 

har sat fokus på korrekt journalføring.
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