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Spørgsmål nr. S 849 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF):  

 
”Agter ministeren konsekvent at lade arrestanter og fængslede 

teste for Covid-19, så snart de er i politiets varetægt, anholdt, 

varetægtsfængslet osv. for at undgå, at de skal bringe smitte ind 

i de særdeles små og lukkede enheder, som fængsler og arrest-

huse er, med de alvorlige konsekvenser, en pandemi i de nævnte 

steder kan afstedkomme, præcis ud fra de samme overvejelser, 

der ligger bag at stoppe for besøgende til de indsatte?”  

 

 

Svar: 

 

Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at forebygge og inddæmme smitte-

spredningen med covid-19 i fængsler og arresthuse. Både politiet og krimi-

nalforsorgen følger derfor sundhedsmyndighedernes generelle og konkrete 

anbefalinger, og det er efter min opfattelse også den rigtige tilgang.  

 

Kapaciteten til at teste for covid-19 er som bekendt en kritisk ressource, der 

løbende prioriteres i forhold til udviklingen i Danmark. Behovet for test af 

særligt kritiske grupper i samfundet vil være dynamisk og situationsbestemt 

ud fra ændringerne i spredningens konsekvenser for samfundet. Politiet og 

kriminalforsorgen følger nøje udviklingen i den Nationale Operative Stab 

(NOST) og vurderer derudfra løbende behovet for test i overensstemmelse 

med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

Kriminalforsorgen har ligesom det øvrige samfund ikke før den 25. marts 

2020 systematisk haft mulighed for at få testet indsatte for covid-19. Direk-

toratet for Kriminalforsorgen har fra denne dato fået mulighed for at få testet 

indsatte, og kriminalforsorgen har på grundlag af nærmere retningslinjer den 

27. marts 2020 iværksat systematisk prøvetagning af indsatte, der udviser 

symptomer. Den egentlige test af denne prøvetagning gennemføres i det al-

mindelige sundhedssystem. Formålet hermed er både at hindre smittespred-

ning og at undgå, at ikke-smittede indsatte skal være unødigt udelukket fra 

fællesskab med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner. 

 

 


