
 

  

Delanalyse 1 vedrørende evaluering af RNR i KiF 

Opfølgning på indførelsen af LS/RNR i KiF  

Af Susanne Clausen  
Direktoratet for Kriminalforsorgen  
Koncern Resocialisering  
April 2016 

  

 



 

2 
 

Indhold 
1. Indledning ...................................................................................................................................................... 3 

1.1. Formål med denne rapport .................................................................................................................... 3 

1.2. Baggrund for indførelsen af RNR i Danmark .......................................................................................... 3 

2. Forskning om RNR og risikovurderinger ........................................................................................................ 4 

2.1. RNR-principperne ................................................................................................................................... 4 

2.2. Risiko- og behovsvurderingsredskaber................................................................................................... 5 

3. Indførelsen af LS/RNR i Danmark .................................................................................................................. 6 

3.1. Udrulning af LS/RNR i KiF ........................................................................................................................ 6 

3.2. Lodtrækning til sammensætning og rækkefølge af bølger..................................................................... 7 

3.3. Risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR ...................................................................................... 8 

3.4. Kontakthyppighed med tilsynsklienter før og efter implementering af LS/RNR .................................. 10 

3.5. Den ny tilsynsmodel MOSAIK ............................................................................................................... 10 

4. Beskrivelse af datamateriale og forudsætninger ........................................................................................ 11 

4.1. Forudsætninger i effektanalyse ............................................................................................................ 11 

4.2. Datakilder ............................................................................................................................................. 12 

4.3. Anvendte metoder ............................................................................................................................... 13 

4.4. Afgrænsning af undersøgelsespopulationen ........................................................................................ 13 

4.5. Evalueringsdesign ................................................................................................................................. 14 

4.6. Afgrænsning af eksperimental- og kontrolgruppe ............................................................................... 15 

5. Implementeringsgrad .................................................................................................................................. 17 

6. Recidivanalyse ............................................................................................................................................. 21 

6.1. Beskrivelse af undersøgelsespopulation i recidivanalyse og succeskriterier ....................................... 21 

6.2. Effektanalyse ........................................................................................................................................ 23 

7. Match mellem risikoscore og recidivprocent .............................................................................................. 25 

8. Konklusion ................................................................................................................................................... 26 

Litteratur .......................................................................................................................................................... 28 

Bilagsoversigt ................................................................................................................................................... 30 

 



 

3 
 

1. Indledning 

1.1. Formål med denne rapport 
Denne rapport er led i en omfattende evaluering af RNR i KiF. RNR er en forkortelse for Risk, Need, 
Responsivity og er en kriminalpræventiv model, som er udviklet i Canada.  

Projektet ’RNR i KiF’ blev iværksat i Kriminalforsorgen i Danmark i 2013. Projektet ’RNR i KiF’ består af to 
dele, hvoraf den ene er indførelsen af et risiko- og behovsvurderingsredskab LS/RNR (Level of Service/Risk, 
Need, Responsivity) og den anden er indførelsen af en ny tilsynsmodel MOSAIK (Motiverende 
Samtaleintervention i Kriminalforsorgen).  

Evalueringsopgaven af RNR i KiF omfatter en procesevaluering og en effektevaluering. Formålet med 

procesevalueringen er at belyse organiseringen og implementeringen af RNR i KiF. Formålet med 

effektevalueringen er at belyse, om indførelsen af RNR i KiF (LS/RNR + MOSAIK) har en recidivhæmmende 

effekt på klienterne. Udover dette primære formål med effektevalueringen indeholder effektevalueringen 

en række underordnede problemstillinger.  

I denne rapport er der fokus på indførelsen af risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR. I den 

forbindelse belyses tre ting i rapporten.  

For det første belyses, hvorvidt og i hvilket omfang LS/RNR er blevet taget i brug af rådgiverne efter, de er 

blevet uddannet.  

For det andet belyses, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den beregnede LS/RNR-score på 

baggrund af risiko- og behovsvurderingsredskabet og det observerede recidiv blandt klienterne.  

Endelig belyses det om risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR har en recidivhæmmende effekt i sig 

selv. Det skal i den forbindelse pointeres, at det forventes, at der ikke er nogen recidivhæmmende effekt 

ved alene at indføre risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR i KiF. Det skyldes, at tilsynets indhold 

ikke var blevet ændret på undersøgelsestidspunktet, idet rådgiverne endnu ikke var blevet uddannet i 

MOSAIK. Det er således MOSAIK, der forventes at have en recidivhæmmende effekt. Der er på nuværende 

tidspunkt (2016) imidlertid ikke gået lang tid nok efter indførelsen af MOSAIK til, at det er muligt at 

foretage en effektundersøgelse af MOSAIK. Denne analyse vedrørende LS/RNR bidrager imidlertid til at 

undersøge, om forudsætningerne for at foretage en effektundersøgelse af MOSAIK er til stede. Der vil 

senere blive foretaget effektundersøgelser, som vil belyse, om der er en recidivhæmmende effekt af 

MOSAIK. 

1.2. Baggrund for indførelsen af RNR i Danmark  
I forbindelse med det 15. Nordiske Kriminalistmøde i København i august 2010 holdt den canadiske 

psykolog og forsker James Bonta et oplæg med titlen ”Understanding What Works” (Bonta 2010). Oplægget 

omhandlede anvendelsen af RNR-principperne (Risk, Need, Responsivity) og effekten heraf i forhold til 

recidiv. Bonta argumenterede for, at det var nødvendigt med en standardiseret anvendelse af de tre 

principper for at få et bedre udbytte af arbejdet med klienter i Kriminalforsorgen (dvs. reduktion af 

klienternes recidiv).  Han præsenterede resultater fra en undersøgelse fra 2010, som viste, at når alle de tre 

principper blev anvendt i interventionsprogrammer, kunne der opnås en reduktion i recidivet på 26 pct. 

Bonta præsenterede endvidere den model, hvormed de arbejder med RNR-principperne i den frie 
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kriminalforsorg i Canada. Denne kaldes for The Strategic Training Initiative in Community Supervision 

(STICS).  

Efter kriminalistmødet nedsatte Direktoratet for Kriminalforsorgen en arbejdsgruppe med henblik på at 

undersøge, om det ville være hensigtsmæssigt at indføre en mere systematisk anvendelse af RNR-

principperne i tilsynsvirksomheden i Danmark, dvs. Kriminalforsorgen i Frihed. Arbejdsgruppen blev nedsat 

i februar 2011 og blev bedt om at komme med en indstilling sommeren 2011. Arbejdsgruppens 

kommissorium fremgår af bilag 1 (Kriminalforsorgen 2011).  

I en konsulentrapport fra 2012, der havde til formål at pege på resocialiserende tiltag overfor indsatte i 

forbindelse med udslusning og opfølgning af afsoning, blev det endvidere anbefalet, at der skulle 

iværksættes et pilotprojekt med udvikling og afprøvning af en RNR-model (Rambøll 2012).  

I forbindelse med Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 blev der afsat midler til at implementere 

RNR i KiF (projekt nr. 25). Af indstillingen om flerårsaftaleprojekt 25 om RNR i KiF fremgår følgende: 

”implementering af RNR-principperne i KiF har til formål at bidrage til en mere effektiv tilsynsindsats, både i 

forhold til optimeret ressourceanvendelse og nedbringelse af recidiv. En solid forankring af principperne 

fordrer såvel organisatorisk som ledelsesmæssig opbakning. RNR i KiF består overordnet af to komponenter: 

1. Implementering af risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR 

2. Udvikling og implementering af en metode til varetagelse af tilsyn med klienter. 

 

RNR-projektet evalueres dels ved en procesevaluering, dels ved et effektstudie”. 

Udrulningen af LS/RNR består således af to dele, hvoraf den første består i at uddanne rådgiverne i KiF i at 

anvende et risiko- og behovsvurderingsredskab, som giver rådgiverne en systematiseret viden (en 

risikoscore) om tilsynsklienternes recidivrisiko, og som rådgiverne kan anvende til at regulere 

kontakthyppigheden med klienterne. Den anden del af udrulningen består i at uddanne rådgiverne i en ny 

tilsynsmetode MOSAIK, hvorved tilsynets struktur og indhold bliver ændret. I begge tilfælde består 

indsatsen i at uddanne rådgiverne i hhv. LS/RNR og MOSAIK, men implementeringen af tiltagene 

forudsætter, at rådgiverne rent faktisk anvender tiltagene overfor klienterne, dvs. at de foretager en 

LS/RNR risiko- og behovsvurdering samt, at de anvender MOSAIK-øvelserne under tilsynet med klienten.  

2. Forskning om RNR og risikovurderinger  

2.1. RNR-principperne 
RNR-principperne indebærer, at når der iværksættes indsatser overfor lovovertrædere, bør man målrette 

de resocialiserende eller recidivhæmmende indsatser med hensyntagen til hvem, hvad og hvordan. 

Risikoprincippet betyder, at indsatserne skal målrettes de klienter, som har den største recidivrisiko (hvem 

skal have indsatsen?). Behovsprincippet betyder, at indsatserne skal fokusere på de faktorer, som påvirker 

recidivrisikoen (hvad skal indsatsen indeholde?). Responsivitetsprincippet betyder, at indsatserne skal 

tilpasses klientens læringsstil (hvordan skal indsatsen gives?).  
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Som tidligere nævnt har forskning vist, at der opnås størst effekt, hvis indsatsen overholder alle tre 

principper. Andrews og Bonta henviser således til en metaundersøgelse, der påpeger, at hvis indsatsen 

overholder nul RNR-principper, er den gennemsnitlige effektstørrelse negativ (-0,02). Hvis indsatsen 

overholder ét princip, er den gennemsnitlige effektstørrelse på 0,02, mens effektstørrelsen stiger til 0,18, 

hvis indsatsen overholder to principper. Indsatser, der overholder alle tre RNR-principper, har imidlertid en 

gennemsnitlig effektstørrelse på 0,26, svarende til en reduktion i recidivet på 26 pct. (Andrews & Bonta 

2010).  

Andrews og Bonta har i forbindelse med deres forskning identificeret otte store risikofaktorer eller 

kriminogene faktorer (”the central eight”). Af disse betegnes de fire førstnævnte som ”the big four”, da 

disse har størst betydning for recidivrisikoen (Andrews & Bonta 2010). De otte kriminogene faktorer er 

disse: 

1. Historik med antisocial adfærd 

2. Antisocialt personlighedsmønster 

3. Antisocial kognition (tænkning) 

4. Antisocial omgangskreds 

5. Problemer i forhold til familie/partner 

6. Problemer i forhold til skole/arbejde 

7. Fritidsaktiviteter 

8. Stof-/alkoholproblem. 

Af disse otte risikofaktorer er det alene den første faktor, som er statisk. De øvrige syv risikofaktorer er 

dynamiske og således faktorer, der kan forandres over tid eller ved recidivhæmmende indsatser. Det 

betyder således, at det er muligt at reducere klientens recidivrisiko ved at fokusere sin indsats på disse 

risikofaktorer.  

2.2. Risiko- og behovsvurderingsredskaber 
I forbindelse med indførelsen af RNR i KiF har man valgt at anvende risiko- og behovsvurderingsredskabet 

LS/RNR. Selve indholdet af dette redskab beskrives mere detaljeret senere.  

Den danske kriminalforsorg har mod betaling til den canadiske firma1, det har udviklet redskabet, fået 

tilladelse til at oversætte og anvende redskabet LS/RNR. LS/RNR kan betegnes som et tredje generations 

risikovurderingsredskab.  

Bonta og Andrew inddeler risikovurderingsredskaber historisk set i fire typer eller fire generationer. Den 

første generation kan betegnes som en ”professionel vurdering”, som blev foretaget af personalet baseret 

på erfaring. Der var således ikke tale om et struktureret redskab.  

Anden generation betegnes som ”evidensbaserede redskaber”. Disse blev udviklet i løbet af 1970’erne og 

består i mere strukturerede redskaber. Anden generation af risikovurderingsredskaberne er dog primært 

                                                           
1
 Multi-Heath Systems Inc. 
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baseret på statiske risikofaktorer om fx klientens kriminelle belastning, og er således blevet kritiseret for 

ikke at inkludere dynamiske risikofaktorer.  

Tredje generations risikovurderingsredskaber betegnes som ”evidensbaseret og dynamiske”. Denne type 

risikovurderingsredskab indeholder således både statiske risikofaktorer som kriminel belastning, men også 

dynamiske risikofaktorer såsom misbrug, beskæftigelse og omgangskreds. Forskellen mellem anden 

generation og tredje generation er således, at sidstnævnte giver personalet viden om klientens dynamiske 

risikofaktorer, som rådgiverne kan arbejde med i selve indsatsen.  

Den fjerde og sidste generation af risikovurderingsredskaber, som Bonta og Andrew har identificeret, 

betegnes som ”systematisk og omfattende”. Dette er kendetegnet ved, at det ud over at foretage en 

risikovurdering af klienten, også er integreret i forhold til selve indsatsen fx ved at have et integreret 

handleplansmodul, som er tilknyttet risikovurderingsredskabet (Bonta & Andrews 2007).  

Når den danske kriminalforsorg har valgt at implementere tredje generationsredskabet LS/RNR, og ikke et 

fjerde generationsredskab, skyldes det, at Kriminalforsorgen allerede anvender et handleplansmodul og det 

blev vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at skifte dette ud i forbindelse med implementeringen af 

RNR (Kriminalforsorgen 2011).  

3. Indførelsen af LS/RNR i Danmark 

3.1. Udrulning af LS/RNR i KiF 
Udrulningen af RNR i KiF er sket i fire bølger, hvor fordelingen af de 13 KiF-afdelinger til de fire bølger er 

foretaget via lodtrækning. Bølgerne angiver, hvornår rådgiverne i de 13 KiF-afdelinger skal uddannes i 

LS/RNR og MOSAIK.  

 

Udrulningsplanen fremgår af figur 1.2 Udrulningen er planlagt på en måde, så den understøtter 

evalueringen bedst muligt, og der benyttes det såkaldte ”stepped wedge cluster” randomiserede 

forsøgsdesign. Dette forsøgsdesign beskrives mere detaljeret i det senere. Eftersom der er trukket lod 

blandt KiF-afdelingerne til bølgerne (=uddannelsesbølgerne), består de fire bølger af sammenlignelige KiF-

afdelinger. 

Udrulningsprocessen startede i andet halvår 2013 ved, at medarbejdere fra de tre KiF-afdelinger, som 

tilhører bølge 1, samt en række kommende superbrugere, gennemgik et uddannelsesforløb i brugen af 

risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR (efterår 2013). Det forudsættes, at de tre KiF-afdelinger i 

bølge 1 gik i gang med at bruge risiko- og behovsvurderingsredskabet straks efter, at de var blevet 

uddannet. I andet halvår 2014 gennemgik disse afdelinger i bølge 1 et uddannelsesforløb om den nye 

tilsynsindsats MOSAIK. Ifølge udrulningsplanen skulle de tre KiF-afdelinger i bølge 1 herefter bruge såvel 

risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR som den nye tilsynsindsats MOSAIK i hele 2015 og 2016.  

Anden bølge af implementeringsprocessen påbegyndtes i første halvår af 2014, hvor yderligere tre KiF-

afdelinger blev uddannet i brugen af risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR, tredje bølge 

                                                           
2
 Figur 1 viser den reviderede udrulingsplan, hvor MOSAIK Follow-up er flyttet, så dette foregår ½ år efter MOSAIK 

uddannelsen og ikke 1 år efter MOSAIK uddannelsen, som det oprindeligt var planlagt.  



 

7 
 

påbegyndte implementeringen i andet halvår af 2014, mens fjerde bølge påbegyndte implementeringen i 

første halvår af 2015.  

 

Figur 1. Udrulningsplan for LS/RNR og MOSAIK  

Afdeling Bølge 2/2013 1/2014 2/2014 1/2015 2/2015 1/2016 2/2016 

Syd og 
Sønderjylland 

1 LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR 
 

MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK MOSAIK MOSAIK 

Østjylland 1 LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK MOSAIK MOSAIK 

Nordsjælland 1 LSI/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK MOSAIK MOSAIK 

         

Vestegnen 2 x LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK MOSAIK 

Sydsjælland og 
Lolland-Falster 

2 x LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK MOSAIK 

Midt- og 
Vestsjælland 

2 x LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK MOSAIK 

         

Sydøstjylland* 3 x X LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK  
Follow-up  

MOSAIK 

Fyn 3 x X LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK 

Bornholm 
(+Færøerne) 

3 x X LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up  

MOSAIK 

         

Nordjylland 4 x x x LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up 

København** 4 x x x LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up 

Afdelingen for 
SFT** 

4 x x x LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up 

Midt- og 
Vestjylland 

4 x x x LS/RNR 
uddannelse 

LS/RNR MOSAIK 
uddannelse 

MOSAIK 
Follow-up 

*Sydøstjylland er blevet nedlagt som afdeling og er nu lokalkontorer i hhv. Afd. i Syd og Sønderjylland og Afdelingen i Østjylland  

**Afd. København og Afd. for SFT er lagt sammen til én afdeling; Afd. i København 

Forkortelser: 

X  Tilsyn som normalt  

LS/RNR uddannelse  Deltagelse i 4-dages kursus i anvendelse af risikovurderingsredskabet LS/RNR (brugercertificering) 

LS/RNR  Forankring af risikovurderingsredskabet i praksis, lokal kompetenceudvikling/træning af færdigheder 

MOSAIK  uddannelse Deltagelse i  5-dages kursus/uddannelse i MOSAIK  

MOSAIK follow-up  Deltagelse i 2 dages follow-up kursus  

MOSAIK Arbejde med MOSAIK i praksis (herunder 3 videooptagelser af klientsamtaler, 3 gange brush-up á 4 timers 

varighed faciliteret af RNR-udviklingskonsulenter fra DfK samt månedlige møder lokalt i afdelingen)  

 

3.2. Lodtrækning til sammensætning og rækkefølge af bølger 
Der er anvendt lodtrækning til at sammensætte de fire bølger (som består af hver 3-4 KiF-afdelinger), samt 

til rækkefølgen af uddannelsesbølgerne.  

Hvad angår sammensætningen af bølgerne var det oprindeligt planlagt, at randomiseringen skulle foretages 

ved hjælp af tre faktorer: afdelingernes størrelse (antal klienter), urbaniseringsgrad i afdelingens område, 

og recidivprocent blandt klienterne i afdelingen. Begrundelsen for valg af disse tre faktorer var, a) at det var 

ønskeligt at få fordelt de store afdelinger i bølgerne - også af hensyn til den logistiske udfordring med 

undervisningen af rådgiverne, b) at det var ønskeligt at få fordelt KiF-afdelingerne med de store byer, hhv. 
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KiF København og Samfundstjenesten, KiF Vestegnen (Københavns forstad), KiF Østjylland (Aarhus) og KiF 

Fyn (Odense) i hver sin bølge, og c) at det var ønskeligt, at klienterne i afdelingerne lignede hinanden i 

forhold til recidivrisiko.  

Det var imidlertid ikke muligt på daværende tidspunkt at få opgjort recidivprocenten blandt tilsynsklienter 

fordelt på afdeling ved hjælp af Kriminalforsorgens recidivundersøgelser, idet recidivprocenten blandt de 

prøveløsladte (som udgør en stor andel af klienterne) knytter sig til løsladelsesinstitutionen og ikke til 

tilsynsinstitutionen.  

Et materiale bestående af 12 tilsynsafdelinger (København og Samfundstjenesteafdelingen blev betragtet 

som én afdeling) fordelt på de to faktorer ’størrelse’ og ’urbanisering’, blev således sendt til SFI – Det 

Nationale Forskningscenter for Velfærd i maj 2013, som forestod lodtrækningen i forhold til 

sammensætning og rækkefølge af uddannelsesbølger.  

Mod forventning lykkedes det imidlertid ikke SFI at randomisere ved at anvende både ’størrelse’ og 

’urbanisering’ i forhold til sammensætning af uddannelsesbølgerne. Årsagen hertil var, at materialet var for 

lille (for få afdelinger). Det betød, at der i forhold til sammensætningen af uddannelsesbølgerne alene er 

foretaget en randomisering af de 12 KIF-afdelinger til de fire uddannelsesbølger på baggrund af 

afdelingernes urbaniseringsgrad. Randomiseringen er således foretaget på baggrund af færre faktorer end 

ønsket. Dette svækker evalueringsdesignet. På trods af dette vurderes det imidlertid, at de fire 

uddannelsesbølger ligner hinanden. Der er ingen (kendte) faktorer, hvormed afdelingerne i de fire 

uddannelsesbølger adskiller sig fra hinanden.  

3.3. Risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR  
Risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR består af et 7 siders spørgeskema, som rådgiverne skal 

udfylde på baggrund af oplysninger om tilsynsklienten. Som udgangspunkt skal skemaet udfyldes i 

samarbejde med klienten, men i tilfælde af, at klienten ikke ønsker at medvirke til dette, skal der alligevel 

oprettes et skema, som indeholder de oplysninger, som rådgiveren har vedrørende klienten fra andre 

kilder. Årsagen til manglende eller mangelfuld udarbejdelse af LS/RNR skemaet skal noteres i skemaet.  

Som hjælperedskaber til rådgiverne har RNR-projektgruppe udviklet en ”Håndbog for anvendelse af LS/RNR 

i KiF” samt oversat en manual fra engelsk til dansk ”Manual – Risiko- og behovsvurderingsredskabet 

LS/RNR”.  

Jævnfør håndbogen for anvendelse af LS/RNR i KiF bør udarbejdelsen af LS/RNR som udgangspunkt foregå 

ved den anden tilsynssamtale. Det vil i praksis sige to uger efter tilsynets start for de fleste tilsynsklienters 

vedkommende.  

LS/RNR består af nogle basisoplysninger og 8 forskellige sektioner. Basisoplysningerne er navn (på klient), 

cpr.nr. (på klient), alder (på klient), interviewer (navn på rådgiver) og interviewdato.  
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Sektion 1 indeholder spørgsmål, der belyser klientens generelle risiko- og behovsfaktorer, herunder 

Kriminalitetshistorik, Uddannelse og beskæftigelse, Familie og parforhold, Fritid, Omgangskreds, Alkohol- 

eller stofproblemer, Prokriminel holdning og tænkning3, og Antisocialt mønster4.  

Sektion 2 indeholder spørgsmål, der belyser klientens specifikke risiko- og behovsfaktorer, herunder 

Personlige problemer med kriminogent potentiale5, og Historik i forhold til kriminel adfærd. 

Sektion 3 om fængselserfaringer – institutionelle faktorer skal kun udfyldes for indsatte, idet denne sektion 

indeholder spørgsmål om Aktuel afsoning, herunder ophold i varetægt i forbindelse med aktuelle dom, og 

Opmærksomhedspunkter i forhold til løsladelsessituationen.  

I sektion 4 indhentes oplysninger om andre klientrelaterede problemer, der angår oplysninger om Sociale 

forhold, fysisk og psykisk helbred.  

I sektion 5 angår særlige overvejelser i forhold til (klientens) modtagelighed.  

Sektion 6 består af opsummering af risiko og behov og faglig tilsidesættelse. I denne sektion udregnes 

således en samlet risikoscore på baggrund af oplysningerne i sektion 1. Ligeledes tages der stilling til, om 

der skal ske en faglig eller administrativ tilsidesættelse af scoren på baggrund af oplysningerne i de øvrige 

sektioner, og herefter fastsættes en endelig risikoscore. På baggrund af risikoscoren inddeles klienten i en 

af de fem risikogrupper jf. figur 2.  

Figur 2. Oversigt over risikoscore og risikogrupper 

Score Gruppe 

0-4 Meget lav 
5-10 Lav 
11-19 Mellem 
20-29 Høj 
30-43 Meget høj 

 

Sektion 7 giver en risiko- og behovsprofil for klienten. Denne er delt op på de otte risikofaktorer fra sektion 

1.  

                                                           
3
 Prokriminel holdning og tænkning beskrives således i manualen: ”Dette behovsområde vedrører, hvad og hvordan en 

person tænker og føler om sig selv og andre, hvad angår lovovertrædelser og alternativer til lovovertrædelse. Er 
klientens holdninger, værdier, overbevisninger, tankegang og følelser prokriminelle/antisociale eller 
antikriminelle/prosociale?” (Manual s. 25).  
4
 Antisocialt mønster beskrives således i manualen: ”Formålet med denne delkomponent er at vurdere 

sammenhængen mellem det generelle personligheds- og adfærdsmønster og antisocial adfærd. De 
personlighedstræk, som behandles i denne delkomponent, er ofte indikatorer for, hvad retspsykiatriske eksperter 
betragter som særtræk for personer med antisocial personlighedsforstyrrelse som beskrevet i diagnosesystemerne 
DSM-IV (USA) eller ICD-10 (Europa)” (Manual s. 27).  
5
 Under beskrivelsen for Personlige problemer med kriminogent potentiale opremses 14 punkter i manualen: ”1. 

Problemer med overholdelse af vilkår om tilsyn om særvilkår, 2. Antisocial personlighedsforstyrrelse, diagnosticeret, 3. 
Anden personlighedsforstyrrelse, diagnosticeret, 4. Trusler fra tredjepart, 5. Mangelfulde 
problemhåndteringsfærdigheder og selvkontrol, 6. Mangelfuld vredeskontrol, 7. Truende/kontrollerede adfærd, 8. 
Grænseoverskridende seksuel adfærd, 9. Mangelfulde sociale færdigheder, 10. Venner/bekendte, der er væsentligt 
ældre eller yngre, 11. Racistisk eller kønsdiskriminerende adfærd, 12. Præsterer under niveau, 13. Verserende sager 
og 14. Andet/uddyb” (Manual s. 32-34). 
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Sektion 8 skal kun udfyldes for tilsynsklienter, idet der her tages stilling til indsatsniveau for tilsynsklienter.  

Her skal der dels tages stilling til, hvilket indsatsniveau klienten skal have, hhv. lav, mellem og høj, og dels 

tages stilling til, hvorvidt klienten skal have MOSAIK. 

3.4. Kontakthyppighed med tilsynsklienter før og efter implementering af LS/RNR 
Af tilsynsbekendtgørelsen fremgår, hvor ofte rådgiverne skal have kontakt med tilsynsklienterne. I 

tilsynsbekendtgørelsen hedder det i §4:  

”Kontakthyppigheden skal efter første møde fastsættes ud fra en samlet vurdering af behovet for støtte og 

kontrol, dog således at der i tilsynsperiodens første to måneder skal være kontakt mindst hver anden uge. I 

den resterende tilsynsperiode kan kontakten indskrænkes til en gang om måneden, medmindre klientens 

forhold tilsiger hyppigere kontakt, jf. dog stk. 2.  

Stk. 2. Kontakthyppigheden kan begrænses, hvis særlige omstændigheder taler derfor.”  

Tilsynsbekendtgørelsen er (endnu) ikke blevet ændret i forbindelse med implementering af RNR i KiF og det 

er således samme regelsæt, der gælder før og efter, at rådgiverne er blevet uddannet i anvendelsen af 

LS/RNR.  

Af LS/RNR-håndbogen fremgår imidlertid, at rådgiverne kan tilpasse kontakthyppigheden (og dermed 

fravige de generelle bestemmelser om kontakthyppighed) til klienternes risiko- og behovsniveau. 

Rådgiveren kan således fastsætte en lavere kontakthyppighed med klienter, der har ”gode sociale forhold” 

(svarende til lav eller meget lav recidivrisiko), og fastsætte en højere kontakthyppighed med klienter, der 

har ”et stort behov for bistand og kontrol” (svarende til høj eller meget høj recidivrisiko). I hvilket omfang 

rådgiverne har anvendt risikoscoren til at skrue op og ned for kontakthyppigheden, og om det adskiller sig 

fra deres tidligere praksis, kan ikke belyses i denne undersøgelse. Procesevalueringen kan formenligt 

bidrage til at belyse dette forhold. 

3.5. Den ny tilsynsmodel MOSAIK 
MOSAIK er en ny tilsynsmodel, som er udviklet af Kriminalforsorgen i Danmark (af fire RNR-

udviklingskonsulenter fra Direktoratet for Kriminalforsorgen). MOSAIK er en forkortelse for Motiverende 

Samtaleintervention i Kriminalforsorgen. MOSAIK er udviklet med afsæt i den canadiske tilsynsmodel STICS 

og indholdet følger RNR-principperne (Risk, Need, Responsivity – eller på dansk Risiko, Behov og 

Modtagelighed). MOSAIK er udviklet og velegnet til klienter med mellem, høj eller meget høj risiko for 

recidiv. Det fremgår imidlertid af MOSAIK-rådgivermappen, at det implementeringsfasen kun er klienter 

med høj eller meget høj risiko, der skal arbejde med MOSAIK i tilsynsforløbet, mens MOSAIK – efter en 

konkret vurdering – kan tilbydes klienter med mellem risiko for recidiv. Det formodes, at den primære 

målgruppe for MOSAIK i implementeringsfasen er klienter med høj og meget høj risikoscore. Risiko- og 

behovsvurderingsredskabet LS/RNR bruges således til at vurdere, hvem der er målgruppe for MOSAIK 

(risikoprincippet). Selve indsatsen MOSAIK er en tilsynsmodel, som er målrettet klienternes kriminogene 

behov (behovsprincippet) og som tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og social indlæringsteori 

(modtagelighedsprincippet).  

Selve indholdet i MOSAIK beskrives ikke nærmere i denne rapport, da formålet med rapporten ikke er at 

vurdere effekten af MOSAIK.  
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4. Beskrivelse af datamateriale og forudsætninger 
I det følgende beskrives datamaterialet, som har været til rådighed for analyserne i denne rapport, samt de 

forudsætninger analyserne er baseret på.  

Som det blev nævnt indledningsvis er der tre delformål med denne rapport.  

Det første formål er at belyse, hvorvidt og i hvilket omfang risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR er 

blevet taget i brug af rådgiverne efter, de er blevet uddannet. Det vil sige, om rådgiverne rent faktisk 

begynder at anvende LS/RNR-skemaet i deres arbejde med tilsynsklienterne.  

Det andet formål er at belyse, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den beregnede LS/RNR-score på 

baggrund af risiko- og behovsvurderingsredskabet og det observerede recidiv blandt klienterne.  

Endelig har rapporten til formål at belyse, om risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR har en 

recidivhæmmende effekt i sig selv. Dette belyses ved hjælp af effektanalysen. Det skal igen pointeres, at 

det forventes, at der ikke er nogen recidivhæmmende effekt af LS/RNR. Den recidivhæmmende indsats 

består alene af MOSAIK, mens LS/RNR blot er et redskab, som rådgiverne skal anvende til at identificere 

målgruppen for MOSAIK.  

4.1. Forudsætninger i effektanalyse 
Effektanalysen er baseret på følgende antagelser: 

 Ved indførelsen af LS/RNR får rådgiverne en mere systematiseret viden om tilsynsklienternes 
recidivrisiko end de tidligere har haft. 

 Rådgiverne kan anvende risikoscoren som vejledende i forhold til fastsættelse af tilsynsfrekvensen 
(kontakthyppigheden).   

 Tilsynets indhold er ikke blevet ændret i forbindelse med indførelsen af LS/RNR, eftersom 
rådgiverne på undersøgelsestidspunktet endnu ikke er blevet uddannet i den nye tilsynsmodel 
MOSAIK. 

 

Disse antagelser bliver diskuteret i det følgende. 

Systematik til vurdering af recidivrisiko 

Det kan diskuteres, om den viden, som rådgiverne får om klienternes recidivrisiko, er fuldstændig ny. Det 

vil formenligt være sådan i de fleste tilfælde, at rådgiveren også tidligere har kunnet vurdere, om den 

enkelte klient havde en høj eller lav recidivrisiko. Men hvor rådgiverens kendskab til klientens risikoniveau 

tidligere var baseret på oplysningerne i personundersøgelsen, handleplanen, samtale med klient og erfaring 

i øvrigt, baseres risikoniveauet efter indførelsen af RNR i KiF på risiko- og behovsvurderingsredskabet 

LS/RNR. Det nye er således den systematik, der anvendes til at beregne risikoscoren. Dvs. at rådgiverne via 

anvendelsen af LS/RNR-skemaet får udregnet klientens risikoscore og en risikoprofil, som er udarbejdet på 

baggrund af de forskellige sektioner i LS/RNR-skemaet. Med anvendelse af LS/RNR-skemaet har rådgiverne 

således fået en mere systematiseret metode til at vurdere klienternes recidivrisiko, end de tidligere har 

haft.  

Regulering af tilsynsfrekvens 

Som tidligere nævnt kan rådgiverne også anvende risikoscoren til at regulere tilsynsfrekvensen 

(kontakthyppigheden) overfor tilsynsklienterne. I hvor høj grad rådgiverne benytter sig at denne mulighed, 
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kan effektundersøgelsen imidlertid ikke belyse. Også dette kan diskuteres i forhold til, om det reelt er en 

ændring i forhold til tidligere praksis.  

Som det fremgår af det tidligere, har det også før indførelsen af LS/RNR-skemaet været muligt for 

rådgiverne at tilpasse kontakthyppigheden til klienternes (formodede) risikoniveau. Rådgiveren har således 

også tidligere – med hjemmel i tilsynsbekendtgørelsen – haft mulighed for at skrue ned for 

tilsynsfrekvensen for Jacob, som var idømt samfundstjeneste og som havde lav recidivrisiko, men skrue op 

for tilsynsfrekvensen for Jimmy, som var prøveløsladt og havde en høj recidivrisiko. En undersøgelse fra 

2012 viste således, at det ofte var for de prøveløsladte, at rådgiverne iværksatte en ”mere intensiv 

kontakthyppighed, end hvad bestemmelserne i bekendtgørelser og cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn 

som udgangspunkt tilsiger”, mens rådgiverne ofte nedjusterede kontakthyppigheden for 

samfundstjenestedømte (Bien 2012).   

Tilsynets indhold 

Tilsynets indhold er ikke er blevet ændret, eftersom rådgiverne endnu ikke var uddannet i MOSAIK på 

undersøgelsestidspunktet i denne analyse. Der gives altså samme tilsynsindhold til klienterne både før og 

efter LS/RNR uddannelsen.  

Hovedhypotese i effektanalyse 

Samlet set forventes det, at der ikke er nogen recidivhæmmende effekt ved (alene) at tage risiko- og 
behovsvurderingsredskabet LS/RNR i brug i KiF. Det begrundes primært med, at selve tilsynets indhold ikke er blevet 
ændret, eftersom rådgiverne endnu ikke var uddannet i MOSAIK på undersøgelsestidspunktet i denne analyse. 

Det vurderes, at det forhold, at rådgiverne med risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR opnår en 
systematiseret viden om klienternes recidivrisiko, og har mulighed for at anvende risikoscoren til at regulere 
kontakthyppigheden, ikke er tilstrækkelig en ændring til at medføre en recidivhæmmende effekt. Det har også 
tidligere været muligt for rådgiverne at regulere tilsynsfrekvensen afhængigt af klientens formodede recidivrisiko, 
hvilket betyder at indførelsen af LS/RNR næppe har medført en væsentlig ændring af praksis, hvad angår 
kontakthyppighed med klienterne.  

Hypotesen, som skal afprøves i effektanalysen, er derfor, at der ikke er signifikant forskel på recidivprocenten blandt 
klienter, hvor der udregnet en risikoscore via LS/RNR og blandt klienter, hvor rådgiveren har foretaget en (traditionel 
og usystematisk) vurdering af klienternes recidivrisiko.  

4.2. Datakilder 
Det samlede datamateriale består af data fra fem forskellige datakilder. De beskrives kort i det følgende: 

Indberetningsordning: Oplysninger fra KiF afdelingerne om oprettede tilsyn i undersøgelsesperiode, 

tidspunkt for iværksættelse af tilsyn, navn på rådgiver, klientens navn og cpr-nummer, og politiets 

journalnummer i den dom, som tilsynet vedrører.6   

Klientsystemet (KS): Oplysninger fra Klientsystemet om oprettede tilsyn i undersøgelsesperioden, herunder 

oplysninger om tilsynstype, domsdato registreret i KS, tidspunkt for oprettelse af tilsynet i KS, 

tilsynsperiode, tilsynsafdeling, og kriminalitetstype i KS-kategorisering. For samfundstjenestedomme 

ligeledes antal samfundstjenestetimer og afviklingsperiode. 

                                                           
6
 I det tilfælde, at tilsynet angår flere domme (dvs. mere end et journalnummer) er seneste dom valgt.  
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Uddannelsesdata: Oplysninger fra RNR-projektgruppen om tidspunkter for, hvornår rådgiverne er blevet 

uddannet i LS/RNR. 

LS/RNR data: Oplysninger indsamlet via online spørgeskema i Defgo (version 2014) vedrørende oprettelse 

af LS/RNR skema, samt den beregnede risikoscore i skemaerne.7 

Kriminalregisteret: Oplysninger fra Rigspolitiets Kriminalregister vedr. afgørelser, sigtelser, konfererende 

sager og afsoningsoplysninger.  

4.3. Anvendte metoder 
Der anvendes følgende kvantitative metoder i rapporten: 

Pearsons og Fisher’s: Til at vurdere om der er statistisk sammenhæng mellem to variabler anvendes dels 

Pearsons chi-square, dels Fisher’s Exact Test. I begge tilfælde anvendes et signifikansniveau på 5 % (dvs. 

hvis p-værdien er lig 0,05 eller mindre er usikkerheden så lille, at det vurderes, at den sammenhæng der er 

mellem to faktorer ikke er tilfældig). Ved Fisher’s Exact Test er analysen sat til at regne med 100.000 

samples.  

Faktoranalyse: Til at vurdere hvilke variabler der overlapper (dvs. belyser samme egenskab) anvendes en 

faktoranalyse. Faktoranalysen bruges som vejledning til at udvælge de variabler, som inddrages i den 

logistiske regressionsanalyse. Herved undgås multikollinearitet i regressionsanalysen, dvs. man undgår at 

inddrage variabler, der forklarer det samme.  

Regressionsanalyse: Til at vurdere om indførelsen af LS/RNR har betydning for klienternes recidivprocent 

anvendes logistisk regressionsanalyse med udfaldet recidiv/ikke recidiv. Det er nødvendigt at foretage en 

regressionsanalyse, idet de to populationer (kontrolgruppe og eksperimentalgruppe) ikke er fuldstændig 

sammenlignelige, hvad angår (kendte) baggrundsfaktorer. 

4.4. Afgrænsning af undersøgelsespopulationen 
Undersøgelsespopulationen består af nyoprettede tilsyn i Klientsystemet i perioden 1. december 2013 til og 

med 30. juni 2014.  

Undersøgelsespopulationen omfatter følgende typer tilsyn/domme: betinget dom, betinget dom med vilkår 

om samfundstjeneste, betinget dom med vilkår om behandling, prøveløsladte og klienter, som er idømt en 

psykiatrisk særforanstaltning efter straffelovens §§ 68-69.  

Følgende typer af tilsynsklienter indgår ikke i undersøgelsespopulationen: frivillige tilsyn, tilsyn ved §78-

anbringelse, tilsyn ved benådning, tilsyn ved strafafbrydelse. Ligeledes indgår tilsyn ved udstationering og 

tilsyn ved prøveudskrivning heller ikke. Afgrænsningen af undersøgelsespopulationen er foretaget i 

samarbejde med RNR-projektgruppen. Når disse grupper er fravalgt skyldes det dels, at de hver især udgør 

ganske små grupper, dels at de ofte har atypiske tilsynsforløb, og dels at man i RNR-projektgruppen har 

                                                           
7
 Der er alene trukket oplysninger fra Defgo 2014 versionen. Den 19. januar 2015 blev en ny version af LS/RNR åbnet 

på Defgo. Der er dog ikke trukket data fra den nye version, eftersom det formodes, at de skemaer, som tilhører 
undersøgelsespopulationen, må være blevet oprettet i 2014 versionen. Populationen går til og med juni 2014 og det 
betyder, at rådgiverne har haft seks måneder til at oprette LS/RNR skemaet efter tilsynsstart (fra 1. juli 2014 til 19. 
januar 2015).  
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været i tvivl, om hvorvidt det var formålstjenligt, at klienterne var omfattet af RNR i KiF, og at der ikke er 

kommunikeret klart omkring dette til KiF-afdelingerne.   

Undersøgelsespopulationen (brutto) består således af 5.393 tilsynsforløb, hvoraf 70 personer indgår med 

mere end et tilsynsforløb i datasættet. Tabel 1 viser den retlige status på de 5.393 tilsynsforløb.   

Tabel 1. Retlig status (bruttoundersøgelsespopulationen) 

 Antal Procent 

Betinget dom 1.329 24,6 
Betinget dom m. vilkår om samfundstjeneste 2.150 39,9 
Betinget dom m. vilkår om behandling 274 5,1 
Prøveløsladte 1.184 22,0 
Psykiatrisk foranstaltning (§§ 68-69) 456 8,5 
I alt 5.393 100 

 

4.5. Evalueringsdesign 
Evalueringsdesignet er inspireret af det såkaldte ”stepped wedge cluster” randomiserede forsøgsdesign 

(Hussey & Hughes 2007). Det særlige ved dette design er, at man ikke trækker lod mellem individer men i 

stedet mellem grupper. Et sådan design er meget anvendeligt til at evaluere interventioner, hvor det af 

forskellige årsager, fx pga. logistik, økonomi, eller etik, er vanskeligt at foretage lodtrækning mellem 

individer. Det er et evalueringsdesign som ofte (og i stigende omfang) anvendes i forbindelse med 

evalueringer af tiltag inden for sundhedsvidenskab. To reviews fra henholdsvis 2006 og 2011 viser, at 

evalueringsdesignet har været anvendt i forbindelse med forskning omkring ”HIV, cancers, healthcare 

associated infections, social policy, and criminal justice” (Hemming et al. 2015: 351; Brown & Lilford 2006; 

Mdege et al. 2011).   

Forsøgsdesignet Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial er ofte blevet anvendt i forbindelse 

med evaluering af interventioner, hvor ”there is a lack of evidence of effectiveness but there is a strong 

belief that they will do more good than harm” og hvor man derfor vurderer, at det er mest etisk korrekt at 

give den nye intervention til hele målgruppen, frem for at trække lod blandt målgruppen til allokering til 

henholdsvis eksperimentalgruppe og kontrolgruppe (Mgede et al. 2011:937). Alternativet vil derfor ofte 

være et klassisk Randomised Controlled Trial (RCT), hvor der trækkes lod til henholdsvis 

eksperimentalgruppe og kontrolgruppe.   

I et egentlig Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial design med trinsvis implementering af 

interventionen vil man typisk vurdere effekten ved at foretage en måling efter hvert ’step’ og inkludere 

samtlige ’clusters’ i effektmålingen. Som det fremgår af udrulningsplanen af RNR i KiF (illustreret i figur 1) 

består udrulningen af fire ’steps’ (idet uddannelsen i hhv. LS/RNR og MOSAIK foregår over fire halvår), fire 

’clusters’ (uddannelsesbølger), og varigheden af hvert step er seks måneder.  

En litteratursøgning har vist, at der er blot én undersøgelse inden for feltet ”criminal justice”, hvor man har 

anvendt forsøgsdesignet Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial. I den undersøgelse blev 

forsøgsdesignet anvendt til at vurdere effekten af et Probation Supervision Program. Programmet, som 

hedder Citizenship, består af 12 forskellige moduler. Programmet blev implementeret i Probation Service i 

UK i 2005-2008 (Bruce & Hollin 2009; Pearson et al. 2014). Forsøgsdesignet i Citizenship-undersøgelsen er i 
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stort omfang sammenfaldende med forsøgsdesignet i RNR i KiF. Ligeledes er de anvendte metoder til 

vurdering af effekten (regressionsanalyser) sammenfaldende.  

Nærværende evalueringsdesign er inspireret af forsøgsdesignet Stepped Wedge Cluster Randomized 

Controlled Trial, idet implementeringen af RNR i KIF foregår trinvis (stepped wegde) og i bølger (clusters). 

Imidlertid adskiller effektevalueringen af RNR i KiF sig fra et klassisk stepped wedge forsøgsdesign ved, at 

eksperimentalgruppen kun omfatter de første to steps, og ved at der kun foretages én effektmåling.  

Som tidligere nævnt har man til effektevalueringen af RNR i KiF udnyttet det forhold, at det ikke har været 

muligt at uddanne samtlige rådgivere på samme tidspunkt, men at uddannelsen af rådgiverne er foregået 

trinvis og inddelt i bølger. Der er således trukket lod dels om placering af KiF-afdelingerne i bølgerne, og 

dels om rækkefølgen af de fire uddannelsesbølger. Afgrænsningen af eksperimental- og kontrolgruppe er 

således blevet defineret af rådgivernes uddannelsestidspunkt. 

Ved afgrænsning af henholdsvis eksperimentalgruppe og kontrolgruppe, er der endvidere anvendt et 

intention-to-treat design. I et sådan design inkluderes hele målgruppen (klienter som har en uddannet 

rådgiver) i eksperimentalgruppen, og designet forudsætter derfor, at rådgiverne efter 

uddannelsestidspunktet også anvender risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR overfor alle klienter i 

målgruppen. Der kan imidlertid være forskellige situationer, som udfordrer et sådant design, og hvor enten 

eksperimentalgruppen eller kontrolgruppen ”smittes”, så de enten får for lille ”dosis” eller for stor ”dosis” i 

forhold til det planlagte. Det kan fx være situationer, hvor en klient flytter fra en tilsynsafdeling til en 

anden, eller en rådgiver skifter job fra en afdeling til en anden. De forskellige situationer og konsekvensen 

af disse er beskrevet nærmere i bilag 2.  

Et andet forhold, som har udfordret evalueringsdesignet er, at implementeringen af RNR i KiF er foregået i 

en periode, hvor Kriminalforsorgen har været under reorganisering. Denne reorganisering har betydet, at 

nogle KiF afdelinger er blevet nedlagt eller lagt sammen med andre KiF afdelinger. I maj 2014 fusionerede 

Afdelingen for Samfundstjeneste og Afdelingen i København således til en afdeling (Afdelingen i 

Hovedstaden, der senere tog navneforandring til den nuværende KiF København). Eftersom Afdelingen for 

Samfundstjeneste og Afdelingen i København i forvejen var placeret i samme uddannelsesbølge (bølge 4 

jævnfør også figur 1), havde det dog ingen praktisk betydning i forhold til uddannelsen af rådgiverne. I juni 

2014 blev Afdelingen i Sydøstjylland nedlagt og splittet op i to afdelinger. Afdelingen i Sydøstjyllands 

hovedkontor i Kolding overgik til Afdelingen for Syd- og Sønderjylland som et lokalkontor, og Afdelingen i 

Sydøstjyllands lokalkontor i Horsens overgik til Afdelingen i Østjylland som et lokalkontor. I forhold til 

implementeringen af RNR i KiF og har man fastholdt den oprindelige plan, så rådgiverne, som er tilknyttet 

de to nye lokalafdelinger i henholdsvis Kolding og Horsens, er blevet uddannet som oprindeligt planlagt, 

dvs. i bølge 3. Det betyder rent praktisk, at både Afdelingen i Østjylland og Afdelingen i Syd- og 

Sønderjylland har rådgivere, som dels er uddannet i bølge 1, dels er uddannet i bølge 3. I forhold til 

allokering af klienter til hhv. eksperimentalgruppe og kontrolgruppe, har det dog ingen praktisk betydning, 

eftersom det stadig er uddannelsestidspunktet for rådgiverne, der afgør allokering til analysegrupper.  

4.6. Afgrænsning af eksperimental- og kontrolgruppe 
Til at belyse problemstillingen i effektanalysen er der på baggrund af undersøgelsespopulationen dannet to 

analysegrupper, hhv. en eksperimentalgruppe og en kontrolgruppe. Med udgangspunkt i udrulningsplanen 

er de to analysegrupper markeret i figur 3.  
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Figur 3. Oversigt over eksperimentalgruppe og kontrolgruppe i delanalyse 1  

Afdeling Bølge 2/2013 (dec) 1/2014 2/2014 1/2015 2/2015 1/2016 2/2016 
Syd og Sønderjylland  

1 
LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK 

Østjylland LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK 
Nordsjælland LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK 
Vestegnen  

2 
X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK 

Sydsjælland og LF X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK 
Midt- og Vestsjælland X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK MOSAIK 
Sydøstjylland  

3 
X X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK 

Fyn X X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK 
Bornholm (+Færøerne) X X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK MOSAIK 
Nordjylland  

4 
 

X X X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK 
København X X X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK 
Afdelingen for SFT X X X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK 
Midt- og Vestjylland X X X LS/RNR LS/RNR MOSAIK MOSAIK 

 

Eksperimentalgruppen (lyserød markering) består således af tilsynsforløb, som a) er iværksat i perioden 

andet halvår af 2013 (december) samt første halvår af 2014, og b) efter rådgiveren er uddannet i LS/RNR i 

afdelingerne i uddannelsesbølge 1 og 2. Det formodes, at rådgiveren begynder at anvende 

risikovurderingsredskabet LS/RNR straks efter vedkommende har været på kursus.8 

Kontrolgruppen (blå markering) består af tilsynsforløb, som a) er iværksat i perioden andet halvår af 2013 

(december) samt første halvår af 2014, og b) før rådgiveren er uddannet i LS/RNR i bølge 2, samt 

tilsynsforløb som er oprettet i afdelingerne i uddannelsesbølge 3 og 4 i perioden.   

Det findes to forskellige oplysninger vedr. tilsynets påbegyndelse i datamaterialet. Den ene oplysning 

stammer fra Kriminalforsorgens klientsystem og refererer til datoen for oprettelse af tilsynet i KS. Den 

anden oplysning stammer fra indberetningerne fra KIF afdelingerne og refererer til datoen for 

iværksættelse af tilsynet.9 Det er sidste oplysning, som er anvendt i forbindelse med afgrænsning af 

eksperimental- og kontrolgruppe.10 

                                                           
8
 Dette gælder dog ikke superbrugerne, som er blevet uddannet før resten af afdelingen. Det forudsættes, at disse 

først begynder at udføre LS/RNR på deres klienter, når hele afdelingen har været på kursus. For disse er der således 
anvendt en fiktiv uddannelsesdato svarende til uddannelsesdatoen på rådgiverne i resten af KiF-afdelingen.   
9
 Der er fra afdelingerne bedt om oplysningen om datoen for iværksættelse af tilsynet. Det vides dog ikke i hvor høj 

grad det reelt er datoen for iværksættelse eller datoen for oprettelse af tilsynet, som er modtaget. I maj 2014 (i 
forbindelse med release af Klientsystemet version 7.3.0.13 den 30. april 2014) blev der i Klientsystemet indført 
forberedelsessager for prøveløsladte. Det betød, at tilsynet for de prøveløsladte blev delegeret fra fængsel til KIF-
afdeling flere uger før, klienten reelt blev prøveløsladt.  I praksis betød det, at tilsynssagen i KS blev oprettet længe før 
klienten påbegyndte tilsynet i KiF-afdelingen. Formålet med dette var, at KiF bedre kunne forberede tilsynet for den 
prøveløsladte. Af release informationen fremgår følgende: ”Det er nu muligt for en KIF-afdeling at påbegynde aktivitet 
før en klient prøveløslades. Når der i prøveløsladelsen gives tilsagn til prøveløsladelse overføres tilsynssagen til KIF, 
der nu har mulighed for at forberede tilsynsaftaler. Ved annullering og tilbagekaldelse af prøveløsladelsen vil tilsynet 
ligeledes blive tilbagekaldt”.  I forbindelse med denne ændring blev der med henblik på evalueringen sendt en 
instruktion til KIF-afdelingerne om, at det var tidspunktet for iværksættelse af tilsynet, som skulle påføres 
indberetningslisten og ikke tidspunktet for, hvornår de modtog sagen administrativt. Ovennævnte betyder, at 
oplysningen fra KiF-afdelingernes indberetning vedrørende, hvornår tilsynet er blevet iværksat betragtes som mere 
præcis end oplysningen fra KS (der refererer til dato for oprettelse af tilsynet i KS).   
10

 I de tilfælde, hvor der mangler oplysning om iværksættelse af tilsynet (fra indberetningen), er det dog oplysningen 
om oprettelse (fra KS) som er blevet anvendt.  
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Tabel 2 viser, at af de 5.393 tilsynsforløb fra undersøgelsespopulationen indgår 3.510 tilsynsforløb i 

kontrolgruppen (svarende til 65 pct.), mens 1.883 tilsynsforløb indgår i eksperimentalgruppen (svarende til 

35 pct.).    

Tabel 2. Analysegruppe 

 Antal Procent 

Almindeligt tilsyn (kontrolgruppe) 3.510 65,1 
Tilsyn efter LS/RNR (eksperimentalgruppe) 1.883 34,9 
I alt 5.393 100 

 

I tabel 3 er analysegrupperne endvidere fordelt på retlig status. Som det fremgår af tabellen, er der i 

kontrolgruppen en lidt større andel af tilsynsforløb, der er iværksat i forbindelse med en betinget dom og 

betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Denne faktor vil der imidlertid blive kontrolleret for i 

effektundersøgelsen. Af bilag 3 fremgår, hvordan de fem grupper af retlig status er blevet inddelt.  

Tabel 3. Analysegruppe fordelt på retslig status 

 Almindeligt tilsyn 
(kontrolgruppe) 

Tilsyn efter LS/RNR 
(eksperimentalgruppe) 

I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
Betinget dom 902 25,7 427 22,7 1.329 24,6 
Betinget dom m. vilkår 
om samfundstjeneste 

1.426 40,6 724 38,4 2.150 39,9 

Betinget dom m. vilkår 
om behandling 

161 4,6 113 6,0 274 5,1 

Prøveløsladte 742 21,1 442 23,5 1.184 22,0 
Psykiatrisk 
foranstaltning (§§ 68-69) 

279 7,9 177 9,4 456 8,5 

I alt 3.510 100 1.883 100 5.393 100 

p=0,002 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

5. Implementeringsgrad 
I det følgende skal implementeringsgraden af LS/RNR i KiF belyses. Spørgsmålet, der skal besvares, er 

således, om hvor stor en andel af de tilsyn i eksperimentalgruppen, hvor rådgiverne er blevet uddannet, der 

er oprettet et LS/RNR skema på. Endvidere skal det belyses, om der er en form for skævhed i 

eksperimentalgruppen, hvad angår oprettelse af LS/RNR skemaer.  

Tabel 4 viser oprettelse af LS/RNR skemaer fordelt på analysegruppe. Det fremgår af tabel 4, at der er 

oprettet et LS/RNR skema på 1.284 ud af 1.883 tilsynsforløb i eksperimentalgruppen (svarende til 68,2 pct.), 

mens der intet LS/RNR skema er i 599 sager (31,8 pct.). For disse 599 sager burde der således være oprettet 

et LS/RNR skema, idet tilsynet er iværksat efter, at rådgiverne er blevet uddannet.  

Tabellen viser i øvrigt, at der er oprettet 125 LS/RNR skemaer for tilsynsklienter, hvor rådgiverne endnu 

ikke er uddannet, og hvor der således ikke burde være et skema på klienten (blandt kontrolgruppen). Et 

manuelt opslag af nogle af disse sager viser, at der er tale om sager, hvor en uddannet rådgiver opretter et 
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skema for en ”gammel klient”, dvs. et ikke-nyoprettet tilsyn, eller sager hvor en uddannet rådgiver opretter 

et skema for en klient, som er blevet delegeret fra en kollega eller en anden KIF-afdeling, dvs. ikke-

nyoprettede tilsyn. Det er således eksempler på den slags ’smitte’, som er omtalt i bilag 2, og hvor 

kontrolgruppen får for stor ’dosis’ af indsatsen, fordi rådgiverne ikke overholder princippet om, at LS/RNR 

alene skal anvendes overfor nyoprettede tilsyn.  

Tabel 4. Oprettelse af LS/RNR skema fordelt på analysegruppe 

 Almindeligt tilsyn  
(kontrolgruppe) 

Tilsyn efter LS/RNR  
(eksperimentalgruppe) 

I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
LS/RNR skema oprettet 125 3,6 1.284 68,2 1.409 26,1 
Intet LS/RNR skema 3.385 96,4 599 31,8 3.984 73,9 
I alt 3.510 100 1.883 100 5.393 100 

p=0,000 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

For at belyse, om der en form for skævhed i eksperimentalgruppen, hvad angår oprettelse af LS/RNR 

skemaer, er de 1.883 tilsynsforløb i eksperimentalgruppen blevet selekteret i de følgende tabeller.  

I tabel 5 er det belyst, hvorvidt der er en skævhed i forhold til hvilken type tilsyn (retlig status), rådgiverne 

anvender LS/RNR overfor. Tabellen viser, at det primært er tilsyn i forbindelse med psykiatrisk 

særforanstaltning, hvor der undlades oprettelse af et LS/RNR skema. Det er således hele 55 pct. af disse 

tilsynssager, hvor der ikke er oprettet et skema (mod gennemsnitligt 32 pct. af samtlige sager). Omvendt er 

det tilsyn i forbindelse med samfundstjenestedomme, hvor færrest LS/RNR skemaer mangler.  

Tabel 5. Oprettelse af LS/RNR skema fordelt på retlig status 

 LS/RNR skema oprettet Intet LS/RNR skema I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
Betinget dom 285 66,7 142 33,3 427 100 
Betinget dom m. vilkår 
om samfundstjeneste 

531 73,3 193 26,7 724 100 

Betinget dom m. vilkår 
om behandling 

79 69,9 34 30,1 113 100 

Prøveløsladte 309 69,9 133 30,1 442 100 
Psyk. særforanstaltning  
(§§ 68-69) 

80 45,2 97 54,8 177 100 

I alt 1.284 68,2 599 31,8 1.883 100 

p=0,000 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

I tabel 6 er oprettelse af LS/RNR skemaer fordelt på KIF-afdeling. Tabellen viser, at der særligt er to KIF-

afdelinger, som ligger højt i forhold til manglende LS/RNR skemaer. Der kan meget vel tænkes at være en 

”uddannelsesbølgeeffekt” i den forstand, at de KIF-afdelinger, hvor rådgiverne er blevet uddannet først og 

således har mest erfaring med at foretage LS/RNR vurderinger, har den højeste andel af oprettede 

skemaer. 
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Tabel 6. Oprettelse af LS/RNR skema fordelt på KiF-afdeling 

 LS/RNR skema oprettet Intet LS/RNR skema I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
KIF Syd- og 
Sønderjylland 

266 74,3 92 25,7 358 100 

KIF Østjylland 367 67,0 181 33,0 548 100 
KIF Nordsjælland 221 74,4 76 25,6 297 100 
KIF Vestegnen 211 73,3 77 26,7 288 100 
KIF Sydsjælland og LF 76 49,7 77 50,3 153 100 
KIF Midt- og 
Vestsjælland 

143 59,8 96 40,2 239 100 

I alt 1.284 68,2 599 31,8 1.883 100 

p=0,000 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

I tabel 6 er de tre afdelinger, som er uddannet i bølge 1, placeret øverst, mens de tre afdelinger, som er 

uddannet i bølge 2 placeret nederst. Som det fremgår af tabellen tilhører de to afdelinger, hvor der 

mangler flest skemaer bølge 2. Dette kan således være en del af forklaringen på den høje andel af 

manglende skemaer. Det skal dog også bemærkes, at Afdelingen på Vestegnen har en ganske lav andel 

manglende skemaer trods det, at de også tilhører uddannelsesbølge 2.  

I tabel 7 er de seks afdelinger inddelt i uddannelsesbølge 1 og 2. Heraf ses også, at der er en højere andel af 

oprettede skemaer i bølge 1 end i bølge 2.  

Tabel 7. Oprettelse af LS/RNR skema fordelt på uddannelsesbølge 

 LS/RNR skema oprettet Intet LS/RNR skema I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
Afdelinger uddannet i 
bølge 1  

854 71,0 349 29,0 1.203 100 

Afdelinger uddannet i 
bølge 2 

430 63,2 250 36,8 680 100 

I alt 1.284 68,2 599 31,8 1.883 100 

p=0,001 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

Tabel 8 viser fordelingen af risikoscoren blandt hele eksperimentalgruppen, samt fordelingen for den del af 

eksperimentalgruppen, hvor der er oprettet et LS/RNR skema. I begge tilfælde er der tale om den endelige 

LS/RNR risikoscore efter eventuel tilsidesættelse af scoren.  

Som det fremgår af tabel 8 er der imidlertid et antal sager, hvor der ikke er beregnet en risikoscore eller 

hvor feltet er helt tomt (i alt 76). 
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Tabel 8. Fordeling af LS/RNR risikoscore (blandt eksperimentalgruppen) 

 Blandt eksperimentalgruppen Blandt eksperimentalgruppen 
med LS/RNR 

 N Pct. N Pct.  
Ingen score beregnet/sysmis 76 4,0 76 5,9 
Meget lav 261 13,9 261 20,3 
Lav 323 17,2 323 25,2 
Mellem 347 18,4 347 27,0 
Høj 224 11,9 224 17,4 
Meget høj 53 2,8 53 4,1 
Intet LS/RNR skema 599 31,8 x x 
I alt 1.883 100 1.284 100 

 

I LS/RNR skemaet er der nogle tekstfelter, hvor rådgiverne eventuelt har angivet årsagen til, at skemaet har 

været ufuldstændigt eller slet ikke udfyldt. Disse tekstfelter er omkodet til nogle kategorier, som fremgår af 

tabel 9. Det er i forbindelse med kategoriseringen ikke taget stilling til, hvorvidt forklaringerne er 

valide/gyldige forklaringer, men kategoriseringen er alene en gengivelse af de årsager, som rådgiverne 

nævner. Tabellen viser, at i knapt halvdelen af sagerne (46 pct.) er der ikke oplyst en årsag til, hvorfor 

skemaet er ufuldstændigt. De forklaringer, som oftest anvendes, er klientens psykiske tilstand, dvs. at 

klienten ikke forstår eller har ressourcer til at gennemføre LS/RNR interviewet (13 pct.), at klienten ikke 

ønsker at deltage eller samarbejde omkring udfyldelsen af LS/RNR skemaet (11 pct.), og at klienten er 

udeblevet fra tilsynssamtaler og det derfor ikke har været muligt at udfylde LS/RNR skemaet sammen med 

klienten (9 pct.).  

Tabel 9. Årsag til LS/RNR risikoscore ikke beregnet 

 N Pct. 

Klient ønsker ikke at deltage 8 10,5 
Klient vurderes ikke at være i målgruppen 1 1,3 
Klient vurderes ikke at have behov for LS/RNR 2 2,6 
Klient udeblevet fra samtaler 7 9,2 
Klient indlagt 1 1,3 
Klient genindsat 2 2,6 
Klientens psykiske tilstand 10 13,2 
For kort tilsynsperiode 5 6,6 
Tilsyn føres via samarbejdspartner (psykiatri, kommune, pension, 
forsorgshjem, bosted) 

2 2,6 

Anden årsag 3 3,9 
Årsag uoplyst 35 46,1 
I alt 76 100 
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6. Recidivanalyse 

6.1. Beskrivelse af undersøgelsespopulation i recidivanalyse og succeskriterier  
Bruttoundersøgelsespopulationen består, som tidligere nævnt, af 5.393 tilsynsforløb. Af disse sager kan 

tilsynsdommen ikke matches på en dom i Kriminalregisteret i 12 tilfælde. Endvidere udelades de 71 sager, 

hvor personen optræder 2 og 3 gange med forskellige journalnumre (dvs. med forskellige domme). Det 

betyder, at hver person kun optræder én gang i datasættet.11 Fratrukket disse sager er der 5.310 

tilsynsforløb i nettoundersøgelsespopulationen, svarende til 5.310 unikke personer.   

Tabel 10. Analysegrupper (nettoundersøgelsespopulationen) 

 Antal Procent 

Almindeligt tilsyn (kontrolgruppe) 3.461 65,2 
Tilsyn efter LS/RNR & skema oprettet 
(eksperimentalgruppe) 

1.260 23,7 

Tilsyn efter LS/RNR & skema ej oprettet 
(eksperimentalgruppe) 

589 11,1 

I alt 5.310 100 

 

Den deskriptive analyse og recidivundersøgelse angår disse 5.310 personer. Tabel 10 viser, hvordan de 

5.310 personer fordeler sig i de tre analysegrupper.  

En sammenligning af de tre analysegrupper viser, at der ikke er forskel på de tre grupper, hvad angår køn, 

alder, antal pådømte forhold i dommen, og kriminel belastning (målt med antal tidligere fældende 

afgørelser). Derimod er der signifikant forskel på de tre grupper, hvad angår tilsynets art, hvilken type 

kriminalitet, de er dømt for, samt om de tidligere er idømt en foranstaltningsstraf.  

Forskellen består primært i, at der blandt gruppen af tilsynsklienter, hvor der ikke er oprettet et LS/RNR 

skema (selvom rådgiveren er uddannet), er flere som er idømt en psykiatrisk særforanstaltning i 

indexdommen, men færre som er idømt samfundstjeneste sammenlignet med de to øvrige grupper. 

Ligeledes er der blandt dem uden LS/RNR skema en større andel, som er dømt for ejendomsforbrydelser, 

men færre som er dømt for færdselslovsovertrædelser. Endelig er der flere, som tidligere er idømt en 

psykiatrisk særforanstaltning. Se endvidere bilag 4.  

Disse forskelle i data betyder, at det – trods den oprindelige tilfældige lodtrækning af KIF-afdelingerne til 

henholdsvis kontrolgruppe og eksperimentalgruppe – ikke er tilstrækkeligt at vurdere effekten af LS/RNR 

ved alene at sammenligne de observerede recidivprocenter, men at det er nødvendigt at foretage en 

regressionsanalyse, der gør det muligt at vurdere effekten af LS/RNR, når der kontrolleres for forskelle i 

analysegrupperne.  

Følgende variabler er tilgængelige i analysen: analysegruppe (hhv. kontrolgruppe og eksperimentalgruppe 

med og uden LS/RNR skema), køn, alder, antal forhold i indexdommen, tilsynstype, gerningstype, antal 

tidligere fældende afgørelser, tidligere idømt en foranstaltningsdom. Der er stærk korrelation mellem flere 

af disse faktorer, og dermed en indikation på, at variablerne beskriver samme forhold. Fx er der stærk 

                                                           
11

 I så fald er klienten registeret med den første dom. Den følgende dom/tilsynsforløb betragtes således som recidiv. 
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korrelation mellem gerningstype og antal forhold i indexdommen, idet berigelseskriminelle ofte er dømt for 

mange forhold i samme dom. For at undgå multikollinearitet (dvs. overlap mellem variabler) i de logistiske 

regressionsanalyser, foretages først en faktoranalyse for at afklare, hvilke variabler, der har stærk 

korrelation. Faktoranalysen bruges således vejledende i forhold til at vurdere variabler, der kan udgå af 

regressionsanalysen. Se bilag 5 for resultat af faktoranalysen. 

På baggrund af faktoranalysen vælges variablen ’gerningstype’ frem for ’antal forhold i indexdomme’ samt 

variablen ’tilsynstype’ frem for ’tidligere idømt en foranstaltningsdom’. Det betyder, at følgende variabler 

inkluderes i den logistiske regressionsanalyse: analysegruppe, køn, alder, tilsynstype, gerningstype, antal 

tidligere fældende afgørelser.  

I denne rapport anvendes en kort observationsperiode på 6 måneder. Observationsperioden starter ved 

tilsynets start og slutter 6 måneder senere. Figur 4 viser en grafisk fremstilling af observationsperioden. 

Figur 4. 

 

Netop fordi observationsperioden er så kort – og væsentlig kortere end de sædvanlige to års 

observationsperiode for recidiv – anvendes to forskellige succeskriterier for recidiv i denne rapport. De to 

kriterier er: 

Recidivkriterium 1 (Ny kriminalitet indenfor 6 måneder): Kriminelle forhold, der medfører en fældende 

afgørelse, og hvor alene gerningstidspunkt ligger inden for observationsperioden. Domstidspunktet ligger 

således efter observationsperioden.  

Recidivkriterium 2 (Ny kriminalitet og dom inden for 6 måneder): Kriminelle forhold, der medfører en 

fældende afgørelse, og hvor både gerningstidspunkt og domstidspunkt ligger inden for 

observationsperioden.  

Af disse to kriterier er det andet recidivkriterium, hvor både gerningsdato og domsdato skal falde i 

observationsperioden, det mest almindelige eller mest anvendte i danske recidivundersøgelser. Dog 

adskiller begge kriterier sig ved at have en ganske kort observationsperiode på 6 måneder. Sædvanligvis 

anvendes en 2-årig observationsperiode i danske recidivundersøgelser.  

Det skal også bemærkes, at recidivkriterium 1 og 2 adskiller sig fra det recidivkriterium, som 

Kriminalforsorgen sædvanligvis anvender i de recidivopgørelser, som publiceres i årsstatistikken. 

Tilsynsstart (obs. start) Tilsynsstart + ½ år (obs. slut) 
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Kriminalforsorgen baserer sine recidivopgørelser på oplysninger i Klientsystemet og inkluderer derfor alene 

afgørelser som medfører, at klienten på ny bliver klient i Kriminalforsorgen.12  

6.2. Effektanalyse 
I det følgende kapitel beskrives der for hver af de to succeskriterier først den observerede recidivprocent 

fordelt på de tre analysegrupper, og herefter resultatet af de logistiske regressionsanalyser.  

Analyse vedrørende recidivkriterium 1 

Tabel 11 viser den observerede recidivprocent for de tre analysegrupper.  

Som det fremgår af tabellen, er det samlet set 22 pct. af klienterne i undersøgelsespopulationen, som begår 

ny kriminalitet igen i den 6 måneders observationsperiode. Tabellen viser også, at der ikke er forskel på 

analysegrupperne. For alle tre analysegrupper er det således 22 pct., som begår ny kriminalitet. Det svarer 

således til hypotesen om, at anvendelsen af risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR ikke i sig selv 

giver nogen recidivhæmmende effekt.  

Tabel 11. Observeret recidiv (recidivkriterium 1)  

 Ikke recidiv Recidiv I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
Almindeligt tilsyn 
(kontrolgruppe) 

2.707 78,2 754 21,8 3.461 100 

Tilsyn efter LS/RNR & skema 
oprettet (eksperimentalgruppe) 

978 77,6 282 22,4 1.260 100 

Tilsyn efter LS/RNR & skema ej 
oprettet (eksperimentalgruppe) 

457 77,6 132 22,4 589 100 

I alt 4.142 78,0 1.168 22,0 5.310 100 

p=0,874 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

Det er dog ikke tilstrækkeligt at se på den observerede recidivprocent for at undersøge, om der er en 

recidivhæmmende effekt af anvendelsen af LS/RNR. Som tidligere beskrevet er undersøgelsesdesignet 

blevet tilrettelagt, så der har været lodtrækning med hensyn til, hvornår LS/RNR er indført i KiF-

afdelingerne, og det er derfor tilfældigt, om klienten indgår i eksperimentalgruppen eller kontrolgruppen. 

Men som ovenstående analyser viser, synes det imidlertid ikke at være tilfældigt i hvilket omfang 

rådgiverne rent faktisk anvender LS/RNR i forhold til deres klienter.  

For at vurdere om anvendelsen af LS/RNR (dvs. at rådgiveren får kendskab til klientens risikoscore) har 

betydning for recidiv, er det således nødvendigt at foretage en logistisk regressionsanalyse, der vurderer 

risikoen for recidiv, når der kontrolleres for variablen ’analysegruppe’ samt de øvrige faktorer, som 

formodes at have indflydelse på recidiv.   

Modelsøgningen i den logistiske regression er sket ved en backward analyse, hvor samtlige variabler har 

været inkluderet fra starten og hvor der manuelt er fjernet insignifikante variabler (’removal’ sat til 0,90). I 

                                                           
12

 Kriminalforsorgens definition af recidiv lyder: ”Recidiv defineres som tilbagefald til ny ubetinget dom eller ny 
betinget dom med tilsyn, herunder samfundstjenestedom. Den nye dom defineres som den første dom i 
observationsperioden efter løsladelse fra fængsel eller påbegyndelse af en tilsynsforanstaltning, dvs. datoen for 
modtagelse af dommen i Kriminalforsorgen. Observationsperioden er to år” (Kriminalforsorgen 2015). 
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bilag 6 vises den endelige model for ny kriminalitet inden for seks måneder. Den endelige model består 

foruden af en konstant af følgende fire variabler: tilsynstype, alder, gerningstype og antal tidligere 

fældende afgørelser. Det er altså disse fire faktorer, som har betydning for om klienterne recidiverer.  

Variablerne køn og analysegruppe ekskluderes af den endelige model. At analysegruppe ikke indgår i 

modellen, betyder således, at recidivrisikoen er den samme for alle tre analysegrupper – også når der 

kontrolleres for øvrige faktorer, som har betydning for recidiv. Konklusionen er således, at der ikke er en 

recidivhæmmende effekt af LS/RNR i sig selv. 

Analyse vedrørende recidivkriterium 2 

Tabel 12 viser den observerede recidivprocent for de tre analysegrupper. Her er kriteriet, at klienterne 

både skal have ny gerningsdato og ny domsdato i observationsperiode for at blive betragtet som recidiv. 

Dette er den ’sædvanlige’ metode til at beregne recidiv. Tabellen viser, at det samlet set er 11 procent, der 

recidiverer, og at der er ikke signifikant forskel på recidivprocenten blandt henholdsvis kontrolgruppe og 

eksperimentalgruppe. Som forventet synes anvendelsen af LS/RNR i tilsynet således ikke at have nogen 

recidivhæmmende effekt i sig selv.   

Tabel 12. Observeret recidiv (recidivkriterium 2)  

 Ikke recidiv Recidiv I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
Almindeligt tilsyn 
(kontrolgruppe) 

3098 89,5 363 10,5 3461 100 

Tilsyn efter LS/RNR & skema 
oprettet (eksperimentalgruppe) 

1118 88,7 142 11,3 1260 100 

Tilsyn efter LS/RNR & skema ej 
oprettet (eksperimentalgruppe) 

530 90,0 59 10,0 589 100 

I alt 4746 89,4 564 10,6 5310 100 

p= 0,664 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

Det skal endvidere bemærkes, at det er en forholdsvis lille andel klienter, der når at recidivere, når 

observationsperioden er så kort og med denne afgrænsning, hvor både ny gerningsdato og ny domsdato 

skal ligge i observationsperioden. Endvidere er der formentligt en skævhed, der betyder, at det primært er 

mindre alvorlig recidivkriminalitet, der inkluderes i opgørelsen, mens alvorligere kriminalitet, der typisk har 

længere efterforskningsperiode og derfor kommer senere for retten, ikke inkluderes.  

Igen er det ikke tilstrækkeligt at se på den observerede recidivprocent for at undersøge, om der er en 

recidivhæmmende effekt af anvendelsen af LS/RNR. For at vurdere om anvendelsen af LS/RNR (og at 

rådgiveren derved får kendskab til klientens risikoscore) har betydning for recidiv, er det således 

nødvendigt at foretage en logistisk regressionsanalyse, der vurderer risikoen for recidiv, når der 

kontrolleres for variablen ’analysegruppe’ samt de øvrige faktorer, som formodes at have indflydelse på 

recidiv.   

Modelsøgningen i den logistiske regression er – som i den forrige analyse – sket ved en backward analyse, 

hvor samtlige variabler har været inkluderet fra starten og hvor der manuelt er fjerne insignifikante 

variabler (’removal’ sat til 0,90). I bilag 7 vises den endelige model for recidiv inden for seks måneder. Den 

endelige model består foruden af en konstant af følgende tre variabler: alder, gerningstype og antal 
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tidligere fældende afgørelser. Det er altså disse tre faktorer, som har betydning for om klienterne 

recidiverer. Variablerne køn, analysegruppe og tilsynstype ekskluderes af modellen.  

At analysegruppe ikke indgår i den endelige model, betyder således, at recidivrisikoen er den samme for 

alle tre analysegrupper – også når der kontrolleres for øvrige faktorer, som har betydning for recidiv. 

Konklusionen er således, at der ikke er en recidivhæmmende effekt af LS/RNR i sig selv - også med denne 

afgrænsning af recidiv. 

7. Match mellem risikoscore og recidivprocent 
 

Match mellem udregnet risikoscore og observeret recidivprocent  

I dette afsnit belyses, om der er overensstemmelse mellem den risikoscore fordeling, der udregnes i risiko- 

og behovsvurderingsredskabet LS/RNR, og klienternes observerede recidivprocent. I tabel 13 og 14 er der 

selekteret på den gruppe, hvor rådgiveren er uddannet i LS/RNR, og hvor der også er oprettet et skema. 

Dette betyder selvsagt, at der er den usikkerhed ved beregningen, at det kan forholde sig anderledes for 

den gruppe klienter, hvor der ikke er oprettet et skema – eller hvor der oprettet et skema, men ikke 

udregnet en score.  

Tabel 13 viser sammenhængen mellem klientens risikoscore beregnet i LS/RNR og hvorvidt klienten har 

begået ny kriminalitet inden for en 6 måneders periode. Tabellen viser, at 29 pct. af de klienter, hvor der er 

oprettet et skema, men hvor der ikke er blevet udregnet en risikoscore, har begået ny kriminalitet.  

Tabel 13. Match mellem risikoscore i LS/RNR og observeret recidiv (recidivkriterium 1)  

 Ikke recidiv Recidiv I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
Ingen score beregnet/sysmis 53 70,7 22 29,3 75 100 
Meget lav 238 91,9 21 8,1 259 100 
Lav 282 87,6 40 12,4 322 100 
Mellem 243 72,3 93 27,7 336 100 
Høj 133 61,6 83 38,4 216 100 
Meget høj 29 55,8 23 44,2 52 100 
I alt 978 77,6 282 22,4 1.260 100 

p=0,000 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

8 pct. af klienter med risikoscore ’meget lav’ har begået ny kriminalitet, 12 pct. af klienter med risikoscore 

’lav’ har begået ny kriminalitet, 27 pct. af klienter med ’mellem’ risikoscore har begået ny kriminalitet og 38 

pct. af klienter med ’høj’ risikoscore har begået ny kriminalitet. Endelig har 44 pct. af klienter med ’meget 

høj’ risikoscore begået ny kriminalitet. Der er således en tydelig sammenhæng mellem klientens risikoscore 

og andelen, som recidiverer – i hvert fald for den gruppe, hvor der er udregnet en risikoscore.  

Tabel 14 viser sammenhængen mellem klientens risikoscore beregnet i LS/RNR og hvorvidt klienten har 

begået ny kriminalitet og fået ny dom inden for en 6 måneders periode. Som i den foregående tabel er der 

samme tendens, så recidivprocenten er stigende med en stigende risikoscore. En forholdsvis stor andel af 

de klienter, hvor der ikke er udregnet en risikoscore, recidiverer (16 pct.).  
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Tabel 14. Match mellem risikoscore i LS/RNR og observeret recidiv (recidivkriterium 2) 

 Ikke recidiv Recidiv I alt 

 N Pct. N Pct. N Pct. 
Ingen score beregnet/sysmis 63 84,0 12 16,0 75 100 
Meget lav 248 95,8 11 4,2 259 100 
Lav 299 92,9 23 7,1 322 100 
Mellem 292 86,9 44 13,1 336 100 
Høj 176 81,5 40 18,5 216 100 
Meget høj 40 76,9 12 23,1 52 100 
I alt 1.118 88,7 142 11,3 1.260 100 

p= 0,000 (Fisher’s Exact test, 100.000 samples, 95% Conf. Interval) 

Som tidligere nævnt, er der den usikkerhed ved analyserne, at de kun omfatter de sager, hvor der er 

udregnet en risikoscore i LS/RNR. Med dette forbehold in mente, tyder det imidlertid på, at risiko- og 

behovsvurderingsredskabet LS/RNR er velegnet til at vurdere, hvorvidt klienten recidiverer eller ej.    

8. Konklusion 
Rapporten viser, at risiko- og behovsvurderingsredskabet langt fra er blevet implementeret, dvs. taget i 

brug af rådgiverne i KiF, i det omfang, som var forventet. Der kan i rapporten ikke peges på årsager til, 

hvorfor dette er tilfældet.  

Rapporten viser endvidere, at i sager, hvor der oprettet et LS/RNR-skema, er der udmærket 

overensstemmelse mellem den risikoscore fordeling, der udregnes i risiko- og behovsvurderingsredskabet 

LS/RNR, og klienternes observerede recidivprocent. 

I forhold til effektanalysen medfører den forholdsvise ringe implementeringsgrad af LS/RNR imidlertid, at 

der analysen er tre grupper, der sammenlignes, og ikke som planlagt to grupper hhv. kontrolgruppe og 

(ren) eksperimentalgruppe.  

Effektanalysen viser, at der ikke er nogen recidivhæmmende effekt af at indføre risiko- og 

behovsvurderingsredskabet LS/RNR i KiF. Det gælder for begge de undersøgte recidivkriterier, der anvendes 

i denne rapport. Analyserne viser, at der hverken er forskel på de observerede recidivprocenter eller når 

recidivet vurderes i en logistisk regressionsanalyse, hvor der kontrolleres for øvrige faktorer end 

analysegruppen. Det skal bemærkes, at resultatet dermed bekræfter hypotesen, om at indførelsen af 

LS/RNR i sig selv ikke ville give en recidivhæmmende effekt. Det er således interventionen MOSAIK, som 

forventes at have en recidivhæmmende effekt – og denne var endnu ikke indført i KiF på 

undersøgelsestidspunktet i denne rapport.  

I det oprindelige evalueringsdesign for evalueringen af RNR i KiF, var det hensigten af ”genbruge” 

kontrolgruppe og eksperimentalgruppe til de senere planlagte effektundersøgelser af MOSAIK. Rapportens 

resultat vedrørende den forholdsvise ringe implementeringsgrad af LS/RNR bør imidlertid føre til nogle 

overvejelser omkring om, hvorvidt det gangbart at gå videre med den oprindeligt afgrænsede 

eksperimentalgruppe i de efterfølgende effektanalyser. Man bør således overveje, om det er muligt at 

flytte eksperimentalgruppen til at omfatte en tidsmæssig senere periode, hvor det formodes, at 

implementeringsgraden er højere. Ligeledes bør det overvejes at anvende en længere observationsperiode 
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for recidiv. I så fald ville man få et bedre eller mere robust datasæt, hvilket også ville muliggøre mere 

avancerede analyser.  

Når der foreligger et tilstrækkeligt stort datagrundlag for dette, vil der blive foretaget en 

effektundersøgelse af MOSAIK.  
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Bilag 1. Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende RNR i tilsyn 
 
Arbejdsgruppen skal foretage en undersøgelse af rammerne/betingelserne for og relevansen af at anvende 
RNR principperne i tilsynsarbejdet i Danmark. Arbejdsgruppens indstilling skal foreligge sommeren 2011.  
Med henblik på dette skal arbejdsgruppen:  
 

 Indsamle tilgængelig viden om indholdet af og anvendt metodepraksis i tilsynsarbejdet i Danmark – 

konkretiseret til tilsynssamtalen. Herunder, gennem en rundspørge til samtlige afdelinger under 

Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), indsamle viden om, hvilke metodetilgange, der anvendes i 

tilsynssamtalen.  

 Beskrive rammerne/betingelserne for nuværende metodepraksis anvendt i tilsynsforløb i Danmark 

gennem en mindre undersøgelse målrettet enkelte KiF afdelinger og enkelte tilsynsforløb. 

Undersøgelsen skal have fokus på indholdet af tilsynssamtalen og synlige værktøjer, tilgange og 

metoderedskaber. Det er ikke en afdækning af eventuelle bagvedliggende teoretiske, kognitive eller 

lignende metodiske tilgange, men en undersøgelse af den praktiske organisering og indholdet af 

tilsynssamtalerne i udvalgte afdelinger.  

 Beskrive de canadiske forskningsresultater vedrørende effekten af anvendelse af RNR modellen samt 

vurdere de initiativer, der er igangsat i Canada på baggrund af forskningsresultaterne, herunder 

erfaringerne fra STICS programmet. Det skal under dette punkt konkret vurderes, hvilke forudsætninger 

anvendelsen af RNR i tilsynsarbejdet hviler på, henset til den samlede vurdering af anvendelse af RNR i 

Danmark.  

 Beskrive hvordan den svenske kriminalforsorg vil arbejde med RNR modellen og de overvejelser, der 

her er i forhold til tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden.  

 Vurdere rammerne/betingelserne for og relevansen af en systematisk anvendelse af principperne i RNR 

modellen i tilsynsarbejdet i Danmark på baggrund af ovenstående. Vurderingen skal indeholde såvel en 

socialfaglig som en ressourcemæssig del, herunder en redegørelse for de nødvendige ressourcer 

forbundet med initiering af et pilotprojekt eller en samlet udfoldning af programmet til KiF samt en 

tidshorisont herfor.  
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Bilag 2.  Intention-to-treat design 
 

Uddannelsestidspunkt af rådgiver afgør allokering til hhv. eksperimentalgruppe og kontrolgruppe.  

 

Eksperimentalgruppe: Alle klienter i nyoprettede tilsyn efter rådgiver er uddannet. 

 

Kontrolgruppe: Alle klienter i nyoprettede tilsyn før rådgiver er uddannet. 

 

 

Situationer, som udfordrer designet: 

 

LS/RNR: 

 

 Når en klient flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overgår fra uddannet til ikke-uddannet 
tilsynsførende. Konsekvens= Klienten vil stadig indgå i eksperimentalgruppen, da det er tidspunkt 
for tilsynets start som afgør allokering til gruppen. Ikke problematisk, da oplysning om risikoprofil 
flytter med.  

 

 Når en klient flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overgår fra ikke-uddannet til uddannet 
tilsynsførende. Konsekvens= Klienten vil stadig indgå i kontrolgruppen, da det er tidspunkt for 
tilsynets start som afgør allokering til gruppen. Ikke problematisk, da risikovurderingen kun udføres 
på nyoprettede tilsyn. Den delegerede klient får således ikke udført risikovurdering. 

 

 Når en tilsynsførende (uafhængigt om vedkommende selv er RNR uddannet) flytter afdeling, hvilket 
indebærer at denne overtager en klient, hvor der allerede er lavet en risikovurdering. Konsekvens= 
Klienten vil stadig indgå i eksperimentalgruppen, da det er tidspunkt for tilsynets start som afgør 
allokering til gruppen. Ikke problematisk, da oplysning om risikoprofil flytter med.  

 

 Når en tilsynsførende (uafhængigt om vedkommende selv er RNR uddannet) flytter afdeling, hvilket 
indebærer at denne overtager en klient, hvor der ikke er lavet risikovurdering. Konsekvens= 
Klienten vil stadig indgå i kontrolgruppen, da det er tidspunkt for tilsynets start som afgør allokering 
til gruppen. Ikke problematisk, da risikovurderingen kun udføres på nyoprettede tilsyn. Klienten får 
således ikke udført risikovurdering. 
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MOSAIK: 

 Når en klient flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overgår fra MOSAIK-uddannet til ikke-
MOSAIK-uddannet tilsynsførende. Konsekvens= Klienten vil stadig indgå i eksperimentalgruppen, 
da det er tidspunkt for tilsynets start som afgør allokering til gruppen. Klienten vil modtage mindre 
dosis end planlagt (svarende til bortfald). Ikke problematisk.  

 

 Når en klient flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overgår fra ikke-MOSAIK-uddannet til 
MOSAIK-uddannet tilsynsførende. Konsekvens= Klienten vil stadig indgå i kontrolgruppen, da det er 
tidspunkt for tilsynets start, som afgør allokering til gruppen. Ukendt hvad de tilsynsførende gør i 
den situation. Hvis de bruger MOSAIK vil klienten få større dosis end planlagt. Problem. 

 

 Når en MOSAIK-uddannet tilsynsførende flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overtager en 
klient, hvor der allerede har modtaget MOSAIK.  Konsekvens=  Klienten vil stadig indgå i 
eksperimentalgruppen, da det er tidspunkt for tilsynets start, som afgør allokering til gruppen. Ikke 
problematisk da klienten fortsat vil få MOSAIK.  

 

 Når en MOSAIK-uddannet tilsynsførende flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overtager en 
klient, hvor der ikke har modtaget MOSAIK. Konsekvens= Klienten vil stadig indgå i kontrolgruppen, 
da det er tidspunkt for tilsynets start, som afgør allokering til gruppen. Ukendt hvad de 
tilsynsførende gør i den situation. Hvis de bruger MOSAIK vil klienten få større dosis end planlagt. 
Problem. 

 

 Når en ikke-MOSAIK-uddannet tilsynsførende flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overtager 
en klient, hvor der allerede har modtaget MOSAIK.  Konsekvens= Klienten vil stadig indgå i 
eksperimentalgruppen, da det er tidspunkt for tilsynets start, som afgør allokering til gruppen. 
Klienten vil modtage mindre dosis end planlagt (svarende til bortfald). Ikke problematisk. 

 

 Når en ikke-MOSAIK-uddannet tilsynsførende flytter afdeling, hvilket indebærer at denne overtager 
en klient, hvor der ikke har modtaget MOSAIK. Konsekvens= Klienten vil stadig indgå i 
kontrolgruppen, da det er tidspunkt for tilsynets start, som afgør allokering til gruppen. Ikke 
problematisk, da klienten ikke har fået MOSAIK og ikke vil få MOSAIK.  
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Bilag 3. Kategorisering af retlig status 
 

Tilsynsart kategoriseret Tilsynsart jf. KS 

Betinget dom betinget dom + tilsyn 

kombinationsdom + tilsyn 

Betinget dom m. vilkår om samfundstjeneste bet dom + samfundstjeneste, færdselslov § 53 

komb dom + samfundstjeneste, færdselslov § 53 

bet dom + samfundstjeneste, færdselslov i øvrigt 

komb dom + samfundstjeneste, færdselslov i øvrigt 

bet dom + samfundstjeneste 

komb dom + samfundstjeneste 

Betinget dom m. vilkår om behandling bet dom + alkoholistbehandling, færdselslov § 53 

bet dom + sexologisk behandling 

komb dom + sexologisk behandling 

bet dom + anger management 

Prøveløsladte prøveløsladelse 

prøveløsladelse § 40a 

Psykiatrisk foranstaltning (§§ 68-69) § 68-69 tilsyn 

Ikke inkluderet § 78 

benådning 

frivilligt tilsyn 

andet 
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Bilag 4. Sammenligning af analysegrupper 
 

Tabel 1. Analysegrupper fordelt på køn 

 Almindeligt tilsyn Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema 

oprettet 

Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema ej 

oprettet 

I alt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Kvinde 427 12,3 181 14,4 84 14,3 692 13,0 

Mand 3.034 87,7 1.079 85,6 505 85,7 4.618 87,0 

I alt 3.461 100 1.260 100 589 100 5.310 100 

Pearson Chi-Square 0,120.  

Tabel 2. Analysegrupper fordelt på alderskategorier 

 Almindeligt tilsyn Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema 

oprettet 

Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema ej 

oprettet 

I alt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

15-17 år 74 2,1 17 1,3 10 1,7 101 1,9 

18-19 år 349 10,1 117 9,3 61 10,4 527 9,9 

20-24 år 761 22,0 290 23,0 135 22,9 1.186 22,3 

25-29 år 491 14,2 188 14,9 71 12,1 750 14,1 

30-34 år 382 11,0 122 9,7 71 12,1 575 10,8 

35-39 år 324 9,4 129 10,2 62 10,5 515 9,7 

40-44 år 314 9,1 101 8,0 57 9,7 472 8,9 

45-49 år 287 8,3 96 7,6 50 8,5 433 8,2 

50 år+ 479 13,8 200 15,9 72 12,2 751 14,1 

I alt 3.461 100 1.260 100 589 100 5.310 100 

Gns. 33,4 - 33,9 - 33,2 - 33,5 - 

Pearson Chi-Square 0,378 

Tabel 3. Analysegrupper fordelt på antal forhold pådømt i indexdommen 

 Almindeligt tilsyn Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema 

oprettet 

Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema ej 

oprettet 

I alt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1 1.602 46,3 581 46,1 252 42,8 2.435 45,9 

2 705 20,4 272 21,6 116 19,7 1.093 20,6 

3-5 695 20,1 228 18,1 132 22,4 1.055 19,9 

6-10 262 7,6 96 7,6 51 8,7 409 7,7 

11+ 197 5,7 83 6,6 38 6,5 318 6,0 

I alt 3.461 100 1260 100 589 100 5.310 100 

Pearson Chi-Square 0,382 
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Tabel 4. Analysegrupper fordelt på kriminalitetsart 

 Almindeligt tilsyn Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema 

oprettet 

Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema ej 

oprettet 

I alt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Seksual- 
forbrydelser 

62 1,8 28 2,2 6 1,0 96 1,8 

Volds- 
forbrydelser 

971 28,1 305 24,2 160 27,2 1.436 27,0 

Ejendoms- 
forbrydelser 

1.032 29,8 387 30,7 213 36,2 1.632 30,7 

Andre 
straffelovs- 
forbrydelser 

328 9,5 122 9,7 65 11,0 515 9,7 

Færdselslov 781 22,6 337 26,7 108 18,3 1.226 23,1 

Særlov 287 8,3 80 6,3 37 6,3 404 7,6 

Andet 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,0 

I alt 3.461 100 1.260 100 589 100 5.310 100 

Pearson Chi-Square 0,000 

Tabel 5. Analysegrupper fordelt på tilsynsart 

 Almindeligt tilsyn Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema 

oprettet 

Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema ej 

oprettet 

I alt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Betinget dom 878 25,4 270 21,4 136 23,1 1.284 24,2 

Betinget dom  
m. samfundstj. 

1.409 40,7 525 41,7 189 32,1 2.123 40,0 

Betinget dom  
m. behandling 

161 4,7 79 6,3 34 5,8 274 5,2 

Prøveløsladelse 739 21,4 306 24,3 133 22,6 1.178 22,2 

Psyk. 
særforanstaltning 

274 7,9 80 6,3 97 16,5 451 8,5 

I alt 3.461 100 1.260 100 589 100 5.310 100 

Pearson Chi-Square 0,000 
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 Tabel 6. Analysegrupper fordelt på antal tidligere fældende afgørelser i alt 

 Almindeligt tilsyn Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema 

oprettet 

Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema ej 

oprettet 

I alt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

0 668 19,9 271 21,5 94 16,0 1.053 19,8 

1 440 12,7 156 12,4 83 14,1 679 12,8 

2-4 865 25,0 316 25,1 141 23,9 1.322 24,9 

5-9 789 22,8 293 23,3 139 23,6 1.221 23,0 

10+ 679 19,6 224 17,8 132 22,4 1.035 19,5 

I alt 3.461 100 1.260 100 589 100 5.310 100 

Pearson Chi-Square 0,145 

 

Tabel 7. Analysegrupper fordelt på antal tidligere andre fældende afgørelser (herunder 

foranstaltningsdomme) 

 Almindeligt tilsyn Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema 

oprettet 

Tilsyn efter LS/RNR 
udd. & skema ej 

oprettet 

I alt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

0 3.308 95,6 1.227 97,4 541 91,9 5.076 95,6 

1 110 3,2 22 1,7 30 5,1 162 3,1 

2-4 41 1,2 11 0,9 16 2,7 68 1,3 

5+ 2 0,1 0 0,0 2 0,3 4 0,1 

I alt 3.461 100 1.260 100 589 100 5.310 100 

Pearson Chi-Square 0,000 
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Bilag 5. Output faktoranalyse 

 

Correlation Matrix 
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Correlation 

tilsynstype 1,000 -,049 ,070 ,095 -,084 ,194 ,177 ,299 

gerningsart -,049 1,000 -,031 ,238 -,024 ,004 -,230 -,068 

analysegruppe ,070 -,031 1,000 ,004 ,026 ,015 ,022 ,038 

alder ,095 ,238 ,004 1,000 ,107 -,042 -,135 ,068 

koen -,084 -,024 ,026 ,107 1,000 -,247 -,103 -,021 

antal tidl. fæld. afgørelser ,194 ,004 ,015 -,042 -,247 1,000 ,257 ,133 

antal forhold indexdom ,177 -,230 ,022 -,135 -,103 ,257 1,000 ,023 

tidl_foranstaltningsdom ,299 -,068 ,038 ,068 -,021 ,133 ,023 1,000 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,565 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2466,313 

df 28 

Sig. ,000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

tilsynstype 1,000 ,596 

gerningsart 1,000 ,670 

analysegruppe 1,000 ,175 

alder 1,000 ,562 

koen 1,000 ,587 

antal tidl. fæld afgørelser 1,000 ,581 

antal_forhold_indexdom 1,000 ,481 

tidl_foranstaltningsdom 1,000 ,522 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1,694 21,169 21,169 1,694 21,169 21,169 1,408 17,604 17,604 

2 1,339 16,739 37,908 1,339 16,739 37,908 1,398 17,476 35,079 

3 1,142 14,269 52,178 1,142 14,269 52,178 1,368 17,098 52,178 

4 ,971 12,142 64,320       

5 ,869 10,866 75,185       

6 ,717 8,958 84,144       

7 ,670 8,372 92,516       

8 ,599 7,484 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 

antal tidl. fæld. afgørelser ,641   

antal_forhold_indexdom ,629   

tilsynstype ,579 ,465  

alder  ,714  

gerningsart  ,524 -,519 

tidl_foranstaltningsdom ,425 ,479  

koen -,423  ,636 

analysegruppe    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 

tilsynstype ,738   

tidl_foranstaltningsdom ,720   

analysegruppe    

gerningsart  ,781  

alder  ,676  

antal_forhold_indexdom  -,555  

Koen   -,757 

antal tidl. fæld. afgørelser   ,719 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

1 ,589 -,494 ,640 

2 ,618 ,785 ,038 

3 ,521 -,373 -,768 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Bilag 6. Endelig model: Logistisk regression for recidivkriterium 1  
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

 

Betinget dom   25,528 4 ,000    

Betinget dom m. samf. -,110 ,097 1,288 1 ,257 ,895 ,740 1,084 

Betinget dom m. behandling -,275 ,268 1,050 1 ,306 ,760 ,449 1,285 

Prøveløsladelse ,345 ,102 11,460 1 ,001 1,411 1,156 1,723 

Psyk. særforanstaltning -,139 ,150 ,859 1 ,354 ,870 ,649 1,168 

Alder (15-19 år)   230,021 4 ,000    

20-29 år -,849 ,109 60,237 1 ,000 ,428 ,345 ,530 

30-39 år -1,421 ,128 122,338 1 ,000 ,242 ,188 ,311 

40-49 år -1,762 ,144 149,709 1 ,000 ,172 ,129 ,228 

50 år+ -2,011 ,175 132,459 1 ,000 ,134 ,095 ,189 

Gerningsart (ejendomsforbryd.)   18,655 5 ,002    

  Seksualforbryd. -1,061 ,437 5,895 1 ,015 ,346 ,147 ,815 

Voldsforbryd.  -,178 ,090 3,884 1 ,049 ,837 ,702 ,999 

Andre forbrydelser straffelov -,262 ,125 4,427 1 ,035 ,769 ,603 ,982 

Færdselslov -,411 ,123 11,112 1 ,001 ,663 ,521 ,844 

Særlov mv. -,058 ,135 ,185 1 ,667 ,943 ,724 1,230 

Antal tidl. fæld. afgørelser (0)   218,433 4 ,000    

1 ,153 ,158 ,934 1 ,334 1,165 ,855 1,588 

2-4 ,676 ,128 27,892 1 ,000 1,967 1,530 2,528 

5-9 1,083 ,129 70,121 1 ,000 2,954 2,292 3,806 

10+ 1,719 ,134 164,435 1 ,000 5,577 4,288 7,252 

Constant -,916 ,134 46,491 1 ,000 ,400   

a. Variable(s) entered on step 1: tilsynstype, alder, gerningsart, antal tidl. fæld. afgørelser  
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Bilag 7. Endelig model: Logistisk regression for recidivkriterium 2 
 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

 

Alder (15-19 år)   135,856 4 ,000    

20-29 år -,812 ,132 37,938 1 ,000 ,444 ,343 ,575 

30-39 år -1,370 ,161 72,376 1 ,000 ,254 ,185 ,348 

40-49 år -1,885 ,199 90,066 1 ,000 ,152 ,103 ,224 

50 år+ -1,823 ,228 63,638 1 ,000 ,162 ,103 ,253 

Gerningsart (ejendomforbryd.)   22,523 5 ,000    

Seksualforbryd. -,619 ,526 1,383 1 ,240 ,539 ,192 1,510 

Voldsforbryd.  -,226 ,114 3,960 1 ,047 ,798 ,639 ,997 

Andre forbrydelser straffelov -,268 ,161 2,791 1 ,095 ,765 ,558 1,048 

Færdselslov  -,721 ,156 21,237 1 ,000 ,486 ,358 ,661 

Særlov mv.  -,200 ,175 1,307 1 ,253 ,819 ,581 1,154 

Antal tidl. fæld. afgørelser 0)   120,464 4 ,000    

1 ,230 ,218 1,114 1 ,291 1,258 ,821 1,927 

2-4 ,813 ,175 21,642 1 ,000 2,254 1,600 3,174 

5-9 1,094 ,176 38,522 1 ,000 2,987 2,114 4,220 

10+ 1,699 ,178 90,615 1 ,000 5,466 3,853 7,754 

Constant -1,814 ,170 113,380 1 ,000 ,163   

a. Variable(s) entered on step 1: alder, gerningsart, antal tidl. fæld. afgørelser  

 


