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Besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 30. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

 Anders Lotterup 

  

  

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

  

   

   

 

 

Dato: 23. april 2021 
Kontor: Straffuldbyrdelseskonto-

ret 

Sagsbeh: Kenneth Schmidt Ras-
mussen 

Sagsnr.: 2021-0030-5828 

Dok.: 1918932 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 878

Offentligt



 

 Side 2/3 

 

Spørgsmål nr. 878 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del – spørgs-

mål 780 om ventetid på behandling hos tandlæge og læge for de 

indsatte i Kriminalforsorgens institutioner redegøre for, om der 

føres statistik over den reelle ventetid, dvs. om det registreres, 

hvornår de indsatte anmoder om behandling og hvornår behand-

lingen/lægebesøget finder sted?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at kriminalfor-
sorgen ikke foretager en systematiseret dataopsamling og der-

med ikke fører statistik over reelle ventetider på behandling hos 

tandlæge, psykiater og læge.  

 

Det skal dog bemærkes, at behandling/lægebesøg registreres i 

den indsattes sundhedsjournal i alle kriminalforsorgsområder, 

mens indsattes anmodning om kontakt til læge, tandlæge med 

videre håndteres på forskellig vis i de enkelte kriminalforsorgs-

områder, jf. nedenfor. 

 

Kriminalforsorgen Hovedstaden fører en liste over anmodnings-

sedlerne, i en sundhedsfagligt prioriteret rækkefølge, men ikke 

i datoorden. Kriminalforsorgen Hovedstaden registrerer be-

handlingen/lægebesøget i den indsattes sundhedsjournal. 

 

Kriminalforsorgen Sjælland skriver anmodningssedlerne på en 

liste i den rækkefølge, de er kommet ind, hvorefter der sker en 

sundhedsfaglig prioritering. Kriminalforsorgen Sjælland regi-

strerer behandlingen/lægebesøget i den indsattes sundhedsjour-

nal. 

 

Kriminalforsorgen Syddanmark vurderer indkomne anmod-

ningssedler, og der sker konsultation i en sundhedsfagligt prio-

riteret rækkefølge. Tidspunktet for behandlingen anføres i kri-

minalforsorgens sagsbehandlingssystem Klientsystemet, lige-

som tidspunktet og behandlingen registreres i den indsattes 

sundhedsjournal.  

 

Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland vurderer indkomne an-

modningssedler, og der foretages en sundhedsfaglig prioritering 
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i forhold til konsultation. Anmodningen om tilsyn og eller be-

handling, tidspunktet for behandling/lægebesøg og selve be-

handlingen registreres i den indsattes sundhedsjournal.” 
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