
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 27. maj 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 26 til L 182 (Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler (Kriminalforsor-

gens fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler til indsatte i kriminalforsor-

gens institutioner)) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karina Lorentzen Dehn-

hardt (SF). 

 

Spørgsmål nr. 26:  

”Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste at digitalisere sygeplejen i de øvrige 

institutioner i Kriminalforsorgen, jf. at dette er et udgangspunkt for en ordentlig syge-

pleje?” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som jeg henhol-

der mig til.  

 

”Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra 

Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende, og hvortil jeg kan hen-

holde mig: 

 

”Direktoratet for Kri i alforsorge  har ved besvarelse  lagt til gru d, at spørgs ålet 
vedrører digitalisering af journalføringen inden for sygeplejen i kriminalforsorgen. 

 

Direktoratet kan oplyse, at der ved en digitalisering af journalføringen inden for syge-

plejen i kriminalforsorgen skal etableres en bredt forankret projektorganisation, der 

blandt andet skal gennemføre en behovsanalyse, fastlægge nye ensrettede arbejds-

gange, gennemføre udbud mv. Det forventes, at et sådant projekt som minimum vil 

strække sig over en treårig periode frem til ibrugtagning. 

 

Kriminalforsorgen skønner, at der skal anvendes minimum 30- 40 mio. kr. i investering 

til anskaffelse af et it-system og tilpasning af underliggende it-infrastruktur til under-

støttelse af sundhedsbetjeningen. Hertil skønnes, at der skal afsættes ca. 7-10 mio. kr. 

årligt til løbende drift og vedligeholdelse, f.eks. løbende sikkerhedsopdateringer mv.  

 

Talle e er overslag, der er behæftet ed betydelig usikkerhed.””  
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