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1. Opsamling 
I forbindelse med Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 er det besluttet, at der skal oprettes 

modtagelsesafsnit eller modtagelsesprocedurer på samtlige fængsler per 1. januar 2015. Hovedformålet 

med at sætte fokus på modtagelsen af klienterne er, at afsoningstiden udnyttes bedst muligt. Statsfængslet 

ved Sønder Omme havde allerede fra den 1. maj 2014 en fuldt implementeret modtagelsesafdeling. 

Afdelingen betragtes som et pilotprojekt på flerårsaftaleprojektet. Dette er evalueringen af pilotprojektet. 

Formålet med evalueringen er at indsamle erfaringer fra pilotprojektet, der kan anvendes i forbindelse med 

udmøntningen af flerårsaftaleprojektet. Evalueringen bygger på data fra interview med indsatte og ansatte 

på modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme, på registrering af arbejdet på 

modtagelsesafdelingen i en tre måneders periode, på de udarbejdede afsoningsplaner i samme periode 

samt besøg og observation på afdelingen. Formålet med evalueringen har således ikke været at vurdere, 

hvorvidt det er en god idé at oprette modtagelsesafdelinger, eller om der er det forventede udbytte af 

modtagelsesafdelingen. Evalueringen har primært karakter af at være en erfaringsopsamling, der belyser 

styrker og udfordringer i forbindelse med etableringen af modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved 

Sønder Omme således, at andre fængsler kan drage nytte af denne viden.  

Rapporten beskriver først forholdene og arbejdsopgaverne på modtagelsesafdelingen og de trin, som 

modtagelsesproceduren består af (kapitel 3). Herefter fremhæves henholdsvis de styrker og de 

udfordringer, der peges på i evalueringen i forbindelse med opstarten af modtagelsesafdelingen på 

Statsfængslet ved Sønder Omme (kapitel 4). I kapitel 5 konkluderes der på evalueringen, og de konkrete 

fund opstilles i punktform. 

Evalueringen viser, at styrkerne i modtagelsesafdelingen blandt andet er, at personalet får bedre mulighed 

for at præge nye klienter, inden de påvirkes alt for meget af andre indsatte. Personalet får i den forbindelse 

også mulighed for at skabe bedre relationer til de indsatte end det, som er normen på fængslet. 

Relationsopbygningen understøttes af indretningen på afdelingen og afskærmningen fra de andre indsatte 

samt af personalets involvering i de indsattes dagligdag på afdelingen. Personalet har på afdelingen også 

mulighed for at lære de indsatte at kende, inden de placerer dem, der hvor de skal afsone. Det giver 

mulighed for at placere klienterne, så sammensætningen på de enkelte afdelinger kan underbygge et 

positivt afsoningsmiljø for den enkelte og for fællesskabet. 

Det er også en styrke ved modtagelsesafdelingen, at de indsatte, mens de er i modtagelsen, får 

præsenteret de tilbud, der er på fængslet. Det giver dem bedre grundlag for at ønske arbejdsplads og 

forstå, hvad det vil sige fx at takke ja til et tilbud om ambulant misbrugsbehandling. 

Endelig og vigtigst af alt har modtagelsesafdelingen givet mulighed for at skabe en hurtigere afklaring af de 

indsattes behov, så de hurtigere kan komme i gang med en meningsfuld afsoning, der er målrettet den 

enkeltes største og mest afgørende barriere i forhold til at leve et kriminalitetsfrit liv. 

Udfordringerne på modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme er, at de ansatte oplever et 

stort arbejdspres. Når de har meget at lave, skyldes det blandt andet, at tilgangen af de nye indsatte er 

ujævn (der kommer mange i en kort periode), og at der er mange opgaver, de skal nå inden for de første 

syv dage med den enkelte klient. Fængselsbetjentene oplever i forlængelse af dette, at de har for lidt tid til 

relationsarbejdet, og at arbejdet kan få karakter af ”samlebåndsarbejde”. Det kan også øge arbejdspresset, 



4 

når de nye indsatte kommer på uhensigtsmæssige tidspunkter på dagen. For den indsatte kan det betyde 

en mere hektisk ankomst. 

For nogle indsatte er ulempen ved en modtagelsesafdeling, at de skal opbygge relationer til medindsatte og 

ansatte to gange – først på modtagelsesafdelingen, derefter på den afdeling, hvor de skal afsone. Det 

betyder også noget for de indsatte, at programmet er for tyndt. Det skyldes, at de programsatte aktiviteter 

ofte tager kortere tid, end der er afsat. Dette medfører, at de indsatte keder sig og vil gerne videre. De 

ansatte er enige i, at programmet er for tyndt. De indsatte har også behov for at vide, hvorfor de ikke 

kommer videre fra modtagelsesafdelingen, hvis de er arbejdsplaceret og har talt med de forskellige 

fagpersoner. 

Endelig er det et afgørende fund i evalueringen, at man på modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved 

Sønder Omme oplevede, at man under opstartsfasen savnede ejerskab og forståelse fra de andre 

afdelinger på fængslet i forhold til fordeling af opgaver og nye samarbejdsrelationer. Det er således 

væsentligt at inddrage hele fængslet i arbejdet med at etablere en modtagelsesafdeling eller en 

modtagelsesprocedure. Det er vigtigt, at hele organisationen kan se ideen og støtter op om de nye 

arbejdsgange på tværs af fængslet. 

Alt i alt viser evalueringen af modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme, at nogle af de 

hensigter, der er med etableringen af en modtagelsesafdeling, er lykkedes, mens andre halter. I forhold til 

det målbare succeskriterium om, at der skal udarbejdes afsoningsplaner inden for 7 hverdage, er det 

lykkedes for lige knap 80 pct. af de indsatte, der er ankommet til modtagelsesafdelingen på Statsfængslet 

ved Sønder Omme i perioden maj-juli 2014. 
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2. Indledning 
I forbindelse med Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 (flerårsaftaleprojekt nr. 19) er det 

besluttet, at der skal oprettes modtagelsesafsnit eller modtagelsesprocedurer på samtlige fængsler fra den 

1. januar 2015. Hovedformålet med etablering af modtagelsesafsnit er, at afsoningstiden udnyttes bedst 

muligt, således at de enkelte klienter får bedre muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter 

end afsoning.   

Dette er en evaluering af et pilotprojekt af et sådant modtagelsesafsnit.  

Siden 1. januar 2014 har samtlige fængsler skullet oprette midlertidige afsoningsplaner (MAP) for de 

indsatte. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at afsoningsplanen skal laves inden for 7 

dage efter indsættelsen. Afsoningsplanerne skal indgå som en del af modtagelsesproceduren på 

fængslerne. Fængslerne er i skrivende stund i gang med at etablere disse modtagelsesafsnit eller 

modtagelsesprocedurer for de indsatte.  

På et fængsel, Statsfængslet ved Sønder Omme, har man imidlertid allerede etableret et modtagelsesafsnit 

på eget initiativ. Modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved Sønder Omme blev taget i brug 1. marts 2014 

og var fuldt implementeret fra 1. maj 2014.  

På et møde mellem projektgruppen om modtagelsesafsnit (flerårsaftaleprojekt nr. 19) og Statsfængslet ved 

Sønder Omme i februar 2014 blev det besluttet, at modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder 

Omme kunne betragtes som et pilotprojekt, og at dette pilotprojekt skulle følges med henblik på at 

indsamle erfaringer fra pilotprojektet.  Efterfølgende blev der truffet beslutning om, at der skulle foretages 

en evaluering af pilotprojektet.  

2.1. Formål med evalueringen  
Formålet med evalueringen af pilotprojektet har primært været at beskrive pilotprojektet i Statsfængslet 

ved Sønder Omme og at indsamle erfaringer fra pilotprojektet. Erfaringerne fra pilotprojektet kan danne 

baggrund for, at projektgruppen om modtagelsesafsnit kan træffe beslutninger og komme med 

anbefalinger til de øvrige fængsler i forbindelse med etablering af modtagelsesafsnit.  

Evalueringen kan betegnes som en procesevaluering, hvor fokus i evalueringen har været følgende: 

 En beskrivelse af selve modtagelsesafdelingen og af hvordan de indsatte screenes (hvilke 
tilbud/samtaler tilbydes de indsatte, hvor lang tid opholder de sig på afdelingen, flow mv.)  

 En beskrivelse af procedurer om overlevering af klienter og udarbejdelse af afsoningsplaner til 
andre afdelinger eller andre fængsler  

 En beskrivelse af indholdet af afsoningsplanerne 

 En beskrivelse af oplevede fordele og ulemper i forbindelse med praksis på modtagelsesafdelingen 

 En beskrivelse af hvilke personaleressourcer, som er tilført modtagelsesafdelingen og en 
umiddelbar vurdering af, om det er nødvendigt med tilførsel af personaleressourcer i forbindelse 
med etablering af en modtagelsesafdeling.  
 

Evalueringens fokus har primært været erfaringsopsamling vedrørende implementeringen af 

modtagelsesafdelingen. Det betyder samtidig, at undersøgelsen ikke har haft til formål at vurdere, om det 

kan anbefales at etablere modtagelsesafsnit eller modtagelsesprocedure i alle fængsler. Denne beslutning 
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er allerede truffet i forbindelse med flerårsaftalen. Formålet med evalueringen har heller ikke været at 

vurdere, hvilket udbytte indførelsen af modtagelsesafdelingen har på de indsattes afsoningsforløb på 

længere sigt. Sidstnævnte vil blive belyst i forbindelse med evalueringen af flerårsaftaleprojektet om 

modtagelsesafsnit eller modtagelsesprocedure på alle fængsler. 

Ovenstående afgrænsning blev godkendt af projektlederen af flerårsaftaleprojektet (Niels Løppenthin), før 

dataindsamlingen vedrørende pilotprojektet blev foretaget.   

Det skal endvidere bemærkes, at modtagelsesafdelingen har været et projekt under udvikling i 2014 og 

derfor løbende er blevet tilpasset. Evalueringsrapporten beskriver på sin vis et øjebliksbillede af 

modtagelsesafdelingen på evalueringstidspunktet. Nogle af de ting, der belyses i rapporten kan således 

være blevet ændret siden.  

2.2. Datagrundlag 
Undersøgelsen er foretaget af Susanne Clausen og Dorte Stenbæk Bentsen. Disse omtales i rapporten som 

evaluator 1 og evaluator 2 (og interviewer 1 og interviewer 2). Opgavefordelingen mellem evaluator 1 og 2 

har været, at begge evaluatorer har stået for indsamlingen af den kvalitative empiri (interviews og 

observationer), mens evaluator 1 primært har stået for indsamling af den kvantitative empiri 

(registreringsskema og afsoningsplaner), analyse af datamaterialet, samt udfærdigelse af 

evalueringsrapporten.  

Empirien består af: 

 Registreringsskema vedrørende de indsatte, som er tilgået afdelingen i maj 2014,  

 Afsoningsplaner på de indsatte, som er tilgået afdelingen i maj 2014, 

 Observation i forbindelse med besøg på afdelingen, og 

 Interviews med projektleder, socialrådgiver, souschef, fængselsbetjente og indsatte. 

2.2.1. Registreringsskema 

Registreringsskemaet indeholder oplysninger om start- og slutdato på afdelingen, indsattes navn og cpr-

nummer, dato for modtagelsessamtale, dato for samtale med uddannelses- og erhvervsvejleder, dato for 

samtale med behandler, dato for samtale med sygeplejerske, dato for MAP udfyldt, overført før MAP 

udfyldt (ja/nej), årsag til ophold over 3 uger, overført til afdeling i Statsfængslet ved Sønder Omme (hvilken 

afdeling, og arbejdsplacering), overført til andet fængsel (hvilket fængsel og hvilken type afdeling).   

Registreringsskemaet for maj, juni og juli 2014 indeholder oplysninger om 104 personer.  

Oplysningerne fra registreringsskemaerne bruges til at belyse tilgangen af klienter til afdelingen, hvor 

længe de opholder sig på afdelingen, hvor hurtigt de får udarbejdet en MAP, og om de har haft samtaler 

med fx vejleder, misbrugsbehandler og sygeplejerske. 

2.2.2. Afsoningsplaner 

Der er modtaget 72 afsoningsplaner.  Oplysningerne fra afsoningsplanerne bruges til at belyse, hvilke behov 

og indsatsområder, der prioriteres højest i de indsattes afsoningsplaner. 
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2.2.3. Observation 

De to evaluatorer besøgte modtagelsesafdelingen i maj 2014. Begge evaluatorer har foretaget 

observationsnoter i den forbindelse. Formålet med besøget var at se afdelingen og at indhente 

baggrundsviden om projektet, som skulle bruges til at udforme interview-guides til 

interviewundersøgelsen.   

2.2.4. Interviewundersøgelsen 

Interviewundersøgelsen fandt sted sidst i juni 2014.  

Udvælgelse af informanter er sket via afdelingens souschef. Kriteriet for udvælgelse er formentlig sket efter 

lyst til deltagelse og et tilgængelighedsprincip. Man har således udvalgt respondenter, der ville deltage og 

var til stede de dage, hvor evaluator besøgte afdelingen.  

Informanterne består af tre fængselsbetjente, seks indsatte, en socialrådgiver, afdelingens souschef og 

projektlederen.  Fængselsbetjentene har varierende grad af erfaring i Kriminalforsorgen. De har således 

været ansat hhv. 11 år, 2 år og er under uddannelse. Ligeledes har de indsatte varierende erfaring med 

Kriminalforsorgen generelt og fængslet specifikt. Blandt de indsatte er således respondenter, som ikke 

tidligere har været i fængsel og indsatte, som har afsonet flere gange, herunder også på Statsfængslet i 

Sønder Omme. De indsatte respondenter er endvidere repræsenteret ved at være i forskellige faser af 

modtagelsesproceduren. Der er således både indsatte, som er i uge 1, uge 2, og uge 3 af deres ophold på 

afdelingen – og én af de indsatte er fraflyttet afdelingen på interviewtidspunktet.  

Interviewene er foretaget som semi-strukturerede interview med udgangspunkt i interviewguides.  

Interviewene er foretaget af de to evaluatorer på tre forskellige kontorer på afdeling F. Selve interviewene 

foregik omkring et lille mødebord eller omkring et skrivebord. Begge evaluatorer bar personalarm under 

interviewene. 

Interviewene blev indledt med a) en præsentation af evaluator, b) orientering om formål med 

undersøgelsen, c) orientering om at informanten optræder anonymt i undersøgelsesrapporten, men at der 

er en risiko for identifikation i og med, at der kun foretages interview på modtagelsesafdelingen og at de 

ansatte ved, hvem der medvirker, og d) anmodning om tilladelse til at optage interviewet på diktafon. 

Samtlige informanter samtykkede til at deltage og gav tilladelse til optagelse af interviews. 

Interviewene er primært blevet transskriberet af evaluator 1 samt af en studentermedhjælper. Ved 

transskriberingen er talesproget i vidt omfang omformuleret til skriftsprog, så pauser, øhh’er og lignende er 

udeladt. Citater er i rapporten gengivet i kursiv. Firkantede paranteser […] angiver, at en del af citatet er 

udeladt. Ligeledes bruges firkantede parenteser til at tilføje [ord] for at lette forståelsen. Informanterne er 

forsøgt anonymiseret ved, at de i rapporten ikke optræder med navn, men i stedet refereres der til 

informanterne som Fængselsbetjent 1, Fængselsbetjent 2, Indsatte 1, Indsatte 2 osv. Samtlige 

fængselsbetjente omtales som ’han’ uanset køn af hensyn til anonymisering. 

Oplysningerne fra interviewene bruges dels til at beskrive modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved 

Sønder Omme, dels til at diskutere de erfaringer, man har gjort sig, og udfordringer, man har mødt i 

projektet.  
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3. Modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved Sønder Omme 

Dette afsnit består af to dele. I første del beskrives baggrunden for modtagelsesafdelingen i Statsfængslet 

ved Sønder Omme. I anden del beskrives modtagelsesafdelingen, hvad angår afdelingens fysiske rammer, 

programindhold og modtagelsesprocedure mv.  

3.1. Baggrund for modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme 
Statsfængslet ved Sønder Omme er et åbent fængsel, som har kapacitet til 195 indsatte. Fængslet 

modtager mandlige dømte fra København og Jylland. Fængslet har seks forskellige afdelinger, fordelt på 

seks bygninger: Afdeling B og C er almindelige fællesskabsafdelinger, afdeling D er en halvåben afdeling der 

anvendes til udslusning for langtidsindsatte, og afdeling H er en behandlingsafdeling. Endelig er der bygning 

F, hvoraf F-øst er en kontraktafdeling for indsatte, som ønsker at afsone i et stoffrit miljø (25 pladser) og F-

vest er modtagelsesafdelingen (30 pladser). 

I marts 2013 blev der i Statsfængslet ved Sønder Omme nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et 

forslag om en modtagelsesafdeling. Forinden havde fængslet holdt et seminar, hvor idéen om en 

modtagelsesafdeling var opstået. Arbejdsgruppen havde repræsentanter fra forskellige faggrupper i 

fængslet, dvs. en værkmester, en skolelærer, en fængselsbetjent, en behandlingskonsulent og en 

socialrådgiver. Desuden talte arbejdsgruppen med øvrige faggrupper i fængslet (fx sygeplejersker) om 

deres ønsker til en modtagelsesafdeling. Projektlederen beskriver tankerne bag projektet således: 

”Og der begyndte vi at brainstorme på, hvad der kunne være godt. Der var selvfølgelig nogle ting, hvor 

man kan sige… der var fastlagte, og det var bl.a. at det skulle ligge her [bygning F], så der var stukket 

nogle ydre rammer ud. Så havde vi nogle ting, hvor vi tænkte, at det var minimum – det skal der til. Og 

det er bl.a., at de fik kendskab til fængslet, fængslets regler. At der skulle være mere interaktion mellem 

personale og de indsatte. Og at man på et tidligere tidspunkt også fik kontakt til en socialrådgiver. Og så 

har vi prøvet at strikke noget sammen ud fra det” (projektleder).   

Arbejdsgruppen afgav en indstilling om modtagelsesafdelingen til Direktoratet for Kriminalforsorgen og fik 

herefter tilladelse og midler til at etablere modtagelsesafdelingen. Officielt åbnede afdelingen d. 1. marts 

2014, men allerede fra den 15. januar begyndte man at affolke F-vest, hvor modtagelsesafdelingen skulle 

ligge. Det vil sige, at man begyndte at flytte de indsatte til de øvrige fællesskabsafdelinger B og C, og 

begyndte at fylde op med nytilkomne indsatte. En fængselsbetjent beskriver denne overgangsperiode som 

”kaos”, fordi der blandt de nyankomne indsatte var stor usikkerhed omkring, hvorfor de skulle være på 

afdelingen, og fordi der var for få aktiviteter for de indsatte.  

I perioden fra 1. januar til 1. marts 2014 foregik der en rokering af personalet i hele fængslet, hvor de 

ansatte kunne søge de afdelinger, hvor de ønskede at arbejde.   

3.2. Beskrivelse af modtagelsesafdelingen  
I det følgende beskrives modtagelsesafdelingen. Afsnittet er underopdelt i syv afsnit med hvert sit tema. En 

stor vægt lægges imidlertid på det femte tema, der beskriver modtagelsesproceduren på afdelingen.  

3.2.1. De fysiske rammer  

Modtagelsesafdelingen er placeret på afdeling F-vest. Dette var tidligere en almindelig fællesskabsafdeling 

med 27 pladser, men er efter ombygning blevet til en modtagelsesafdeling med 31 pladser. Afdeling F 
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huser foruden modtagelsesafdelingen også kontraktafdelingen (F-øst), som huser indsatte, som ønsker at 

afsone i et stoffrit miljø. Fra et fælles forkontor i indgangen til bygningen er der adgang til begge afdelinger. 

Bygning F støder ikke op til andre bygninger, men ligger heller ikke fuldstændigt isoleret. Der er knap 100 

meter til den nærmeste bygning, som huser en fællesskabsafdeling. I kælderen under F-vest ligger 

fængslets depot. Dette skal imidlertid flytte, og så er det meningen, at lokalerne skal inddrages til 

aktiviteter i forbindelse med modtagelsesafdelingen.  

Afdelingen er nyistandsat. På besøgstidspunktet i maj 2014 duftede afdelingen stadig af maling og 

afdelingen så nymalet og ren ud. Køkkenet var nyt og moderne. Det er arbejdsgruppen bag projektet, som 

har besluttet indretningen på afdelingen.  

Afdelingen består af en gang med celler, og adgang til baderum og toiletter. På gangen findes også et 

kontor/samtalerum og et computerrum. I den ene ende af gangen ligger et stort åbent køkken. Køkkenet er 

indrettet med et stort rundt bord, hvor der er et antal siddepladser. I den anden ende af gangen ligger der 

en opholdsstue. Døren mellem forkontoret og modtagelsesafdelingen står altid åben. Dette skaber en god 

og afslappet atmosfære. Døren mellem forkontoret og afdeling F-øst er derimod lukket. Sådan er det 

sædvanligvis også på fællesskabsafdelinger.  

Projektlederen fortæller her, hvorfor det var nødvendigt at få afdelingen sat i stand og om tankerne bag 

indretningen:  

”Det er fordi, at det for det første var meget forfaldent. Køkkenet var ved at falde fra hinanden, og det 

var ikke særlig gode vilkår, der var her for de indsatte. Og det vi også havde [tænkt på] var, at vi havde 

brug for nogle andre lokaler. Man havde et opholdsrum, som de aldrig brugte, og det er der, hvor vi har 

køkkenet nu. Så det inddragede man, så man kunne lave et mere åbent køkken, for køkkenet bliver også 

brugt til, at man holder nogle fælles informationsmøder og sådan nogle ting. Det gav mere luft til, at det 

kan bruges til nogle andre ting. Og så havde vi brug for nogle samtalerum, fordi vi er mange, som er i 

gennem på en almindelig hverdag. Vi er to socialrådgivere, som hver skulle have et kontor, og så har vi 

vejleder og jobkonsulent, som har sin gang heroppe de fleste dage. Så de har jo også brug for et sted, de 

kan sætte sig ind. Og så har vi behandlere, der kommer her, som har generel information om stoffer og 

behandling, og hvad der kan tilbydes. Og de har også brug for – hvis der er en, som efterfølgende 

kommer og siger, jeg vil gerne lige snakke med dig – at de kan gå for sig selv. Så derfor fik vi lavet to 

samtalerum. Og så har vi fået lavet et computerrum, hvor der er undervisning i forhold til netborger og 

NemID og sådan…” (projektleder).  

Man har ved indretningen af afdelingen forsøgt at skabe nogle rammer, der er gunstige for at udøve 

relationsarbejde med de indsatte. På spørgsmålet om hvorfor det ene kontor er placeret på afdelingen, 

forklarer projektlederen:  

”Jamen det synes jeg, at det giver noget rigtig godt. Jeg har tættere kontakt med de indsatte, og jeg er 

heller ikke så fremmed for dem. Jeg er lettere tilgængelig” (projektleder). 

De indsatte på modtagelsesafdelingen er skærmet fra de andre indsatte på fællesskabsafdelingerne ved, at 

de ikke må modtage besøg på afdelingen eller besøge de indsatte på de andre afdelinger. De må imidlertid 

godt have kontakt med de andre indsatte efter arbejdstidens ophør, fx på udendørsarealerne uden for 

afdelingerne. Ligeledes kan de møde andre indsatte på kondiruten, i cafeen, i kirken, i træningslokalerne 

eller hos købmanden.  
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I midten af de to afdelinger i bygning F ligger forkontoret. Alle indsatte skal gennem forkontoret for at 

komme ind på de to afdelinger. Forkontoret er indrettet med en høj skranke, hvor de indsatte betjenes, når 

de henvender sig. Bag skranken står to skriveborde. I forbindelse med forkontoret er der også adgang til 

samtalerum/kontorer. På væggen mod F-øst hænger en PC-skærm med en oversigt over de indsatte på 

modtagelsesafdelingen. PC-skærmen viser et excelark, der fylder hele skærmen. Eftersom der er løbende 

optag på modtagelsesafdelingen, vil klientsammensætningen på afdelingen altid bestå af et mix af klienter, 

som er i uge 1, uge 2 og uge 3 i modtagelsesprogrammet. For at skabe overblik over klienternes individuelle 

forløb, har man udviklet denne oversigt. Inspirationen til denne løsning kommer fra centralvagten, som har 

et lignende system. Det er en fængselsbetjent på afdelingen, som har udviklet oversigten i en tilpasset 

version til modtagelsesafdelingen.  

Oversiten på skærmen indeholder følgende felter: modtagelsessamtale, misbrugsvurdering, 

vejledersamtale, husleje, afsoningsplan, (klar til) udflytning, og orlov (ude af huset). Der bliver sat et 

flueben i feltet, når aktiviteten er færdig, eller der er taget hånd om det. Feltet for afsoningsplanen lyser 

rødt, hvis tidsfristen overskrides. Endelig markeres de indsatte med tre forskellige farvekoder afhængigt af, 

om de er i uge 1, uge 2 eller uge 3. Se foto af oversigten på PC-skærmen i bilag 1.  

3.2.2. De indsatte  

Anmeldelsesenheden i direktoratet foretager anmeldelse af klienter, der skal afsone i Statsfængslet ved 

Sønder Omme. Pt. er det en sekretær i administrationen på fængslet, der modtager anmeldelserne og 

herefter indkalder klienterne til afsoning til alle afdelinger i fængslet. (Funktionen med indkaldelse flyttes 

fra fængslet til området i forbindelse med omorganiseringen af Kriminalforsorgen). Fængslet aftager 

mandlige domfældte fra kommuner i Midtjylland og Storkøbenhavn. Det er primært ’fællesskabsklienter’, 

dvs. indsatte, der vurderes at skulle afsone på fællesskabsafdelingerne B og C eller kontraktafdelingen, som 

placeres på modtagelsesafdelingen. Indsatte, som skal afsone på særafdelingerne, dvs. den halvåbne 

afdeling D eller på behandlingsafdelingen H, er allerede visiteret direkte til disse afdelinger. I projekteringen 

af modtagelsesafdelingen har man forudsat, at afdelingen kunnet modtage 10 indsatte per uge. I praksis 

har man dog oplevet, at tilgangen af klienter har været svingende i antal. 

3.2.3. De ansatte og deres opgaver  

Personale og rekruttering 

Til afdeling F er tilknyttet en souschef og et antal (ni) fængselsbetjente i turnus. Souschef og 

fængselsbetjente har således arbejdsopgaver for både modtagelsesafdelingen på F-vest og 

kontraktafdelingen på F-øst. Afdeling F har 55 indsatte tilsammen. Afdelingen er på hverdage bemandet af 

to fængselsbetjente i dagvagt (7-14) og to fængselsbetjente i aftenvagt (14-21.30). I weekenden er der én 

fængselsbetjent i dagvagt og to fængselsbetjente i aftenvagt. Celledørene låses kl. 21.15 og åbnes igen kl. 7. 

Om natten er der intet personale på afdelingen. Foruden celledørene er yderdøre og fløjdøre låst om 

natten. Nattevagten sidder i centralvagten. Her holder fire fængselsbetjente opsyn med samtlige afdelinger 

i fængslet.  

Foruden souschef og to fængselsbetjente består det daglige personale på modtagelsesafdelingen af 1 ½ 

socialrådgiver og en værkmester. Projektlederen er tilknyttet modtagelsesafdelingen med ½ 

projektlederstilling (og varetager derudover den halve socialrådgiverstilling).  
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Rekrutteringen af personalet til afdelingen er sket i forbindelse med en større rokade af personalet i 

fængslet i de første tre måneder i 2014. Det personale, som er på modtagelsesafdelingen, har altså selv 

søgt om at arbejde på afdelingen. En undtagelse fra dette er dog fængselsbetjentene under uddannelse, 

som er blevet placeret på afdelingen fra ledelsens side. Fire af de ni fængselsbetjente, som arbejder på 

modtagelsesafdelingen, er under uddannelse. En af de fængselsbetjente, som selv har søgt om at arbejde 

på modtagelsesafdelingen, begrunder sit valg således:  

”Fordi – som jeg skrev i min ansøgning – så vil jeg rigtig gerne være med til at præge og give et 

førstehåndsindtryk af Kriminalforsorgen. Det mener jeg selv, at jeg har gode evner inden for, det her med 

at have mange bolde i luften og meget smilende hele tiden, og det kører egentlig i et okay højt gear i 

løbet af en vagt på sådan en her afdeling. Det passer mig egentlig udmærket, at jeg har mange små 

relationer og ikke nødvendigvis sidder vanvittigt fordybet ved et skrivebord. Det kan jeg godt lide. Det 

her med, at man har mange relationer” (fængselsbetjent 2). 

Det er kendetegnende for de ansatte på afdelingen, at de forklarer, at de har søgt til afdelingen, fordi de 

mener, at projektet om modtagelse er spændende. De vil gerne være med til at starte noget nyt op, de 

godt kan lide, at det ”går lidt stærkt” i hverdagen, og de ønsker at have kontakt til indsatte – og også gerne 

mere kontakt end man har på en almindelig fællesskabsafdeling.   

Tilførsel af personaleressourcer 

På undersøgelsestidspunktet var de casemanagers, som skal ansættes i forbindelse med 

flerårsaftaleprojektet, ikke ansat. På modtagelsesafdelingen er der, som tidligere nævnt, tilknyttet to 

socialrådgivere, hvoraf den ene er halvtidsansat som projektleder. Den anden socialrådgiver er ansat med 

særlig fokus på afklaring af indsattes behandlingsbehov og visitation til relevant behandling. Alle fængsler 

har dog fra primo 2014 fået tildelt ressourcer til en sådan socialrådgiver med særlig fokus på misbrug. 

Socialrådgiveren kan derfor ikke betragtes som en ekstraressource, som, sammenlignet med andre 

fængslers modtagelsesafdelinger, er blevet tilført afdelingen. Den eneste ansatte på afdelingen, som kan 

betragtes som ekstra personale, er derfor værkmesteren, som er tilknyttet modtagelsesafdelingen i 30 

timer om ugen. Værkmesterfunktionen er således flyttet fra almindelig drift til modtagelsesafdelingen, og 

er således ikke en opnormering af selve fængslet. Hvad angår fængselsbetjente er der samme normering på 

afdeling F (der huser henholdsvis modtagelsesafdelingen og kontraktafdelingen), som på de almindelige 

fællesskabsafdelinger i fængslet.  

De ansatte på afdelingen er enige om, at man har travlt på afdelingen. Arbejdsgruppen havde ønsket, at 

man ville få tilført ekstra personaleressourcer i forbindelse med opstarten, men det er ikke sket. 

Projektlederen siger: 

”Der har jo været nogle ting… altså at vi gerne ville have haft en fast dagbetjent, som gik her på 

afdelingen bare. Det har ikke været muligt rent ressourcemæssigt. Men vi har så fået en værkmester, 

som egentlig er her alle formiddagstimer og tre eftermiddage” (projektleder). 

På samme måde giver nogle af de interviewede fængselsbetjente udtryk for, at det ville være optimalt, hvis 

der var tilknyttet endnu en fængselsbetjent til afdelingen. På spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsopgaverne 

svarer til det, som var forventet, svarer fængselsbetjenten:   

”Ja, fuldstændig, men jeg havde nok forventet, at vi ville få flere hænder til vores betjentrolle i forhold til, 

at jeg godt vidste, at vi ville få mere arbejde eller anderledes arbejdsopgaver og nye arbejdsopgaver 
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tilknyttet. Der havde jeg nok forestillet mig, at man alt andet lige ikke kunne have troet, at det kunne 

lade sig gøre med det samme antal hænder” (fængselsbetjent 2). 

Selvom der altså ikke er blevet tilført flere personaleressourcer til afdelingen i form af fængselsbetjente, 

har man efter projektstarten i maj 2014 fået tilknyttet en værkmester, som er på afdelingen i dagtimerne i 

alt 30 timer om ugen.  Personalet på afdelingen giver udtryk for, at det har gjort en stor forskel efter 

værkmesteren er blevet ansat. Souschefen forklarer:  

”Det var nemt at mærke i starten, da hun [værkmesteren] ikke var her, at de havde rigtig rigtig god tid, 

de indsatte. De skulle jo ingenting, de skulle bare være her. Og det var strengt for dem, og det var strengt 

for os, fordi så kommer de hele tiden med alt mulig. De havde jo alverdens tid til at sidde og komme i 

tanke om, hvad de så skulle spørge om. Så det har betydet rigtigt meget, at hun er kommet herop. Det 

har givet en ro, og det gør også, at de bliver trætte på en anden måde. De får noget indhold puttet i 

dagen, som gør, at de bliver aktiveret med noget, der er meningsfuldt frem for bare at sidde på stuerne” 

(souschef).  

Arbejdsopgaver 

I det følgende beskrives arbejdsopgaverne for personalet på afdelingen ganske kort.  

En fælles opgave for personalet på afdelingen er at deltage i de møder, der bliver holdt på afdelingen. Ved 

ottetiden om morgenen mødes personalet kort for lige at skabe sig et overblik over dagens program. 

Klokken halv ti er der et længere møde for personalet på afdelingen, hvor man mere konkret kan drøfte 

klientsager og fordele arbejdsopgaverne.  

Souschefens arbejdsopgaver består i personaleledelse for afdelingens personale, at have kontakt (via 

uformelle møder) med de øvrige souschefer på fængslet om ”hvad der rører sig på de andre afdelinger” i 

fængslet, diverse sagsbehandlingsopgaver i forhold til de indsatte på kontraktafdelingen, og overførsel af 

de indsatte fra modtagelsesafdelingen til den afdeling eller det fængsel, hvor de skal afsone. En gang om 

ugen er der desuden et møde mellem souschef, projektleder og afdelingsleder vedrørende 

modtagelsesafdelingsprojektet.  

Socialrådgivernes arbejdsopgaver består primært af de opgaver, som relaterer sig til afsoningsplanen. Når 

de får en ny klient, læser de domsudskrift, eventuelt tidligere domme og tidligere handleplaner, de mødes 

med klienten for at afdække dennes behov, de taler med fængselsbetjentene og det øvrige fagpersonale 

om klienten, og resultatet af de samtaler disse har haft med klienten. På denne baggrund prioriterer 

socialrådgiverne klientens behov, og endelig udfylder de afsoningsplanen (MAP) ved at fastsætte mål og 

indsatsområder. Socialrådgiverne deltager desuden i et forsorgsmøde en gang om ugen, dvs. et møde 

mellem alle socialrådgivere, som er ansat i fængslet.  Endelig har socialrådgiverne nogle traditionelle 

sagsbehandlingsopgaver vedrørende de indsatte f. eks. omkring husleje, løsladelse mv.  

Værkmesterens arbejdsopgaver består i at være sammen med de indsatte på afdelingen om morgenen, 

dels til morgenmad og efterfølgende gå/løbetur, og dels i forbindelse med ADL afklaring1. Herudover 

aktiverer hun de indsatte i uge 2 i forbindelse med Styret fritid og undervisning i Kost og ernæring. Det 

vurderes af evaluator, at det primært er værkmesterens arbejdsopgave omkring ADL afklaring, som knytter 

                                                           
1
 ADL står for Almen Daglig Læring og beskrives yderligere i afsnit 3.2.4 under beskrivelsen af programmet på 

modtagelsesafdelingen.  
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sig til selve modtagelsesproceduren, mens de øvrige aktiviteter, som værkmesteren står for, i højere grad 

kan betragtes som aktivering af de indsatte, mens de er på afdelingen. 

Fængselsbetjentenes arbejdsopgaver vedrørende modtagelsesafdelingens klienter kan opdeles i 

henholdsvis daglige opgaver, løbende opgaver og ad hoc opgaver. De daglige arbejdsopgaver består blandt 

andet i morgenmødet med de indsatte klokken halv ni, hvor fængselsbetjentene uddelegerer dagens ADL-

opgaver til de indsatte og informerer om dagens program. I dagens løb sørger fængselsbetjentene for at 

samle de indsatte til fællesmøderne og besøg på fængslets beskæftigelsestilbud. De får således 

programmet til at glide. Andre daglige opgaver er at lave optælling af de indsatte, udlevere medicin, åbne 

og låse celledøre henholdsvis morgen og aften, og lave lønudbetaling en gang om ugen.    

Fængselsbetjentenes løbende arbejdsopgaver består i at afholde modtagelsessamtaler, at lave 

misbrugsvurdering, at lave politihøring, at hjælpe klienten med besøgsanmodninger og den efterfølgende 

dokumentation/sagsbehandling, der er forbundet med disse opgaver. De løbende arbejdsopgaver er dem, 

som fængselsbetjentene bruger mest tid på. 

Fængselsbetjentenes ad hoc arbejdsopgaver kan f.eks. være at bistå de andre afdelinger, hvis der er et akut 

sikkerhedsmæssigt problem.  

Foruden de ovennævnte opgaver har fængselsbetjentene på afdeling F også arbejdsopgaver vedrørende de 

indsatte på kontraktafdelingen på F-øst. Disse arbejdsopgaver består i de mere traditionelle 

sagsbehandlingsopgaver, hvor de fungerer som kontaktperson for de indsatte og skal udarbejde handleplan 

og varetage den sædvanlige sagsbehandling om udgang, frigang, besøg, prøveløsladelse mv. En 

fængselsbetjent beskriver forskellen på arbejdsopgaverne i de to afdelinger således: 

”… for øst er der ikke specielt mange arbejdsopgaver. Det er mere F-vest i forhold til de opgaver, der 

ligger i forhold til skemaet og alle de andre ting. F-øst er jo mere sådan det fængselsmæssige. Nu er du 

indsat. Du sidder på en kontraktafdeling, der skal ske det og det igennem din afsoning. Det er 

handleplanen. Nu skal vi lige skrive det og det. Hvor på den anden side [F-vest] er det mere, hvad skal der 

ske på dagen. Jamen har vi nogle, der skal flytte ud. Det skal de have at vide, fordi de skal kunne 

forberede sig til at pakke sammen og gøre sig klar til at komme videre” (fængselsbetjent 1). 

En overordnet fælles opgave for alle ansatte på modtagelsesafdelingen er, at de foretager relationsarbejde 

i forhold til de indsatte. De fængselsbetjente, som er respondenter i evalueringen, har netop søgt til 

modtagelsesafdelingen, fordi de ønsker relationsarbejde med de indsatte. Modtagelsesafdelingens ansatte 

giver således udtryk for, at man meget gerne vil relationsarbejdet, og afdelingens indretning og program 

bærer også præg af dette, fx ved at man har kontor på gangen, at døren mellem afdelingen og forkontoret 

står åben, og at man har ansat en værkmester, som er sammen med de indsatte i nogle af dagtimerne.  

Souschefen beskriver forskellen mellem modtagelsesafdelingen og en almindelig fællesskabsafdeling 

således: 

”Bare det at vi er gået fra en almindelig afdeling til en modtagelsesafdeling gør, at vi lige pludselig har 

døren til at stå åben hele tiden ud til fløjen. Det havde vi heller ikke i gamle dage. Men fordi det er blevet 

et modtagelsesafdeling af en eller anden årsag, så står døren bare altid åben. Og jeg synes, at det gør, at 

forholdet betjent og indsatte imellem bliver et helt andet, og det tænker jeg ikke, at man ville kunne få, 

hvis man gjorde det på de andre afdelinger […] 
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Så der er mere kontakt mellem personale og indsatte? 

Ja, eller en anden kontakt. Barriererne fra de indsattes side er måske ikke så meget oppe heroppe, som 

de er på de andre [afdelinger], for du skal ikke vise dig overfor nogen her. For de andre vil have samme 

kontakt med os. Og døren står åben hele tiden, og det vil sige, at vi blander os jo på en helt anden måde 

sammen, end du gør på de andre [afdelinger]” (souschefen).  

Flere ansatte giver dog udtryk for, at de savner mere tid til relationsarbejdet. En fængselsbetjent siger:  

”Nu har [værkmesteren] taget mange opgaver med at være ude på fløjen, men jeg synes også, at det 

kunne være rart, hvis vi kunne være lidt mere ude på fløjene, for vi har rigtig meget sagsbehandling 

herover. Der er jo hele tiden udgange og indstillinger. Der er indstillinger hele tiden, fordi der er så 

mange med ret korte domme, og de skal ret hurtigt op. Så man sidder hele tiden og laver de der 

samlebåndsopgaver. Så der er ikke så meget tid til at være ude på fløjen, som der burde være. Især i en 

periode, hvor det ikke kører så godt derude, hvor der er grupperinger og ting og sager, så synes jeg, at 

det er trist, at man ikke er derude mere. Andet end hvis de begynder at råbe af hinanden eller et eller 

andet” (fængselsbetjent 3).  

På spørgsmålet om de indsatte har en tættere kontakt eller anderledes relation til personalet på 

modtagelsesafdelingen, end de har haft med personalet på andre afdelinger, svarer de indsatte, at de ikke 

mærker den store forskel. De giver dog udtryk for, at man ”snakker lidt mere med de ansatte her” end på 

de andre afdelinger, og de oplever generelt personalet som ”flinke” og ”søde og meget sociale”, men også 

som ”meget travle”.  

I forhold til modtagelsesproceduren synes der at være en klar opgavefordeling mellem de forskellige 

faggrupper. De sager, hvor de indsatte afsoner hele deres dom på modtagelsesafdelingen, volder dog lidt 

besvær. Det skyldes primært, at de indsatte på modtagelsesafdelingen ikke får tilknyttet en kontaktperson, 

og der derfor ikke er nogle klare retningslinjer om, hvem som skal stå for sagsbehandlingsopgaverne i 

forhold til prøveløsladelse mv. Projektlederen siger: 

”Hvis vi har haft nogle prøveløsladelser på, for vi har jo nogle som skal løslades herfra, der kan man lige 

aftale, hvem tager hånd om kontanthjælp, hvem tager hånd om at kontakte misbrugscenter, hvem tager 

hånd om, at KIF er informeret om de ting, vi har talt om her. Så der tænker vi, at vi skal blive meget mere 

struktureret, som vi ikke har været nu – det kan jeg godt være ærlig at sige, for vi har oplevet der, hvor vi 

ikke er så struktureret, der bliver det også sådan lidt mere løst det hele. 

Interviewer1: Er der ikke en klar opgavefordeling? 

Jo det er der jo sådan set, man kan sige. Huslejehjælp og kontanthjælp, kontakt til misbrugscenter i 

forhold til en prøveløsladelse, det sidder betjentene med. Og der er det, at vi nok har oplevet, at i og 

med, at der ikke er tilknyttet kontaktpersoner her, så bliver det lidt mere diffust, hvem der skal følge op 

på tingene. Det er jo også stadig meget nyt” (projektleder). 

 

3.2.4. Beskrivelse af program på modtagelsesafdelingen 

Programmet på modtagelsesafdelingen består dels i en modtagelsesprocedure, dels i en præsentation af 

fængslet. De to processer foregår sideløbende ved opholdet i modtagelsesafdelingen. I dette afsnit 

beskrives aktiviteterne i programmet, mens selve modtagelsesproceduren beskrives nærmere i afsnit 3.2.5. 
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I forbindelse med beskrivelsen af modtagelsesafdelingens modtagelsesprocedure henvises til de 

retningslinjer, som er udmeldt af Direktoratet for Kriminalforsorgen om ”Modtagelsesproceduren i 

fængslerne i 2014”. I dette materiale inddeles modtagelsesproceduren i fem trin.  

Som udgangspunkt skal de indsatte opholde sig på modtagelsesafdelingen i tre uger. Der er programsatte 

aktiviteter på hverdage i uge 1 og uge 2. Der er ikke lagt et program for uge 3, men nogle af aktiviteterne 

fra uge 2 går igen i uge 3. Eftersom modtagelsesafdelingen løbende modtager klienter, vil de løbende indgå 

i programmet. Hvis klienten indsættes på afdelingen torsdag, vil vedkommende så deltage i fredagsaktivitet 

i uge 1. Der vil således hele tiden være indsatte, som deltager i programmet i uge 1, mens andre deltager i 

programmet i uge 2.    

Nogle aktiviteter i programmet er ens i de to uger, mens nogle kun foregår en enkelt dag. Der skelnes i det 

følgende mellem daglige aktiviteter, og specifikke aktiviteter i uge 1 og uge 2. Ugeskemaerne for uge 1 og 

uge 2 er vedlagt som bilag 2 og 3 (der er vedlagt to versioner af ugeskemaet som det så ud i hhv. maj 2014 

og september 2014).   

De daglige aktiviteter 

Morgenmad, dagens info og gå/løbetur. Dette betegnes som en fællesaktivitet. Dette foregår alle hverdage 

og varetages af værkmesteren.  

Introduktion og fælles information. Dette betegnes som en fællesaktivitet. Her får de indsatte oplysninger 

om dagens program af fængselsbetjentene. (Dette optræder kun på den første uge på selve skemaet, men 

projektlederen har oplyst, at det er en daglig aktivitet).  

ADL afklaring (hygiejne). Dette betegnes som en gruppe/fællesaktivitet med individuel observation og 

afklaring. Dette foregår alle hverdage og varetages ligeledes af værkmesteren.  

Individuelle samtaler. Dette betegnes som individuelle aktiviteter. De indsatte mødes med socialrådgivere, 

eller det øvrige fagpersonale i fængslet, herunder en uddannelses- eller karrierevejleder (hhv. vejleder, 

uddannelses- og jobkonsulent), sygeplejerske, skolelærer eller misbrugsbehandler. 

Specifikke aktiviteter i uge 1 

Information om tilbud i fængslet. Dette betegnes som en fællesaktivitet.  Hver formiddag i uge 1 kommer 

en repræsentant fra et tilbud i fængslet og fortæller om deres aktiviteter. Følgende tilbud præsenteres: 

ambulant misbrugsbehandling, projekt JobUpdate, sygeafdeling, uddannelsesmuligheder og job, kirken og 

dertilhørende café, og børneansvarligsordningen.  

Rundvisning på fængslets arbejdspladser. Dette betegnes som en fællesaktivitet. Hver eftermiddag i uge 1 

skal de indsatte på rundvisning i de forskellige arbejdspladser/værksteder i fængslet. Følgende 

arbejdssteder besøges: køkken, gartneri, landbrug og skovbrug, snedkeri og produktionsskole, 

bygningsvæsen, maler, murer, tømrer, smed og reparation, depot og servicehold.  

NemID. Torsdag eftermiddag kl. 15 afgår bus fra centralvagten til kommunekontoret, så de indsatte kan få 

oprettet en NemID konto.  
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Specifikke aktiviteter i uge 2 

Job og kompetenceafklaring. Dette betegnes som en gruppe/fællesaktivitet med individuel observation og 

afklaring. Det foregår alle formiddage og nogle eftermiddage. Dette varetages af en uddannelses- eller 

karrierevejleder.  

Undervisning i netborger og NemID. Dette betegnes som en gruppe/fællesaktivitet med individuel 

observation og afklaring. Dette foregår tirsdag formiddag og varetages af en socialrådgiver.  

Undervisning i kost og ernæring. Dette betegnes som en gruppe/fællesaktivitet med individuel observation 

og afklaring. Dette foregår mandag eftermiddag og varetages af værkmesteren. Værkmesteren spiser 

desuden frokost sammen med de indsatte.  

Styret fritid. Dette betegnes som en gruppe/fællesaktivitet med individuel observation og afklaring. Dette 

foregår onsdag eftermiddag og fredag formiddag og varetages af værkmesteren.  

Indsattes deltagelse i aktiviteter 

Registreringsskemaerne for maj, juni og juli 2014 viser følgende vedrørende de 104 klienter, der har tilgået 

modtagelsesafdelingen i perioden: 

 100 indsatte (svarende til 96 pct.) har haft en samtale med en udannelses- eller karrierevejleder 

eller en uddannelses- og jobkonsulent. Samtalen har i gennemsnit fundet sted 3,3 ugedage efter 

indsættelsesdagen. 

 37 indsatte (svarende til 36 pct.) har haft en individuel samtale med en misbrugsbehandler. 

Samtalen har i gennemsnit fundet sted 10,5 ugedage efter indsættelsesdagen. 

 48 indsatte (svarende til 46 pct.) har haft en individuel samtale med en sygeplejerske. Samtalen har 

i gennemsnit fundet sted 7,8 ugedage efter indsættelsesdagen.  

Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget er ugedage. Det betyder, at alle dage er talt med og at 

weekenddage og helligdage således ikke er fraregnet. 

For 66 af de 104 indsatte er der truffet beslutning om arbejdsplacering, mens de har opholdt sig på 

modtagelsesafdelingen. Det er muligt for de indsatte at påbegynde ambulant misbrugsbehandling, mens de 

opholder sig på modtagelsesafdelingen. Det er imidlertid ikke muligt at påbegynde arbejde, selvom der er 

truffet beslutning om arbejdsplacering.  

I interview med de indsatte og personalet på modtagelsesafdelingen, er der spurgt ind til forskellige dele af 

programmet. Den generelle oplevelse blandt de indsatte og fængselsbetjentene er, at programmet er lidt 

tyndt i den forstand, at de programsatte aktiviteter ikke tager så lang tid, som der står i programmet. Dette 

diskuteres nærmere i kapitel 5. En indsat svarer således på spørgsmålet om, hvad der er foregået i den 

første uge: 

”Der er ikke sket så meget. Vi har været ude at gå. Været på en masse arbejdspladser. Så har vi lavet 

mad. Det er sådan set det” (indsatte 5).  

Det er uklart, hvorvidt det er obligatorisk for de indsatte at deltage i de forskellige aktiviteter, eller om 

programmet er et tilbud. Flere indsatte giver udtryk for, at de ikke har deltaget i en specifik aktivitet, fordi 

de ikke kom op af sengen eller ikke ”havde lyst” til at deltage den pågældende dag.  
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På modtagelsesafdelingens findes ingen gangmand. I stedet skal de indsatte sammen gøre rent på 

afdelingens fællesarealer. Dette gøres i forbindelse med ADL eller ”pligter”, som både de indsatte og 

fængselsbetjentene kalder det. Aktiviteten ADL beskrives således af en fængselsbetjent: 

”Styret ADL er gåtur om morgenen (lær at stå op) samt pligter (rengøring), så ligger der noget indirekte 

ADL i, at de skal lære at møde op til de introduktionsmøder, der er. Det mere indirekte er også fx, at 

upassende eller manglende påklædning bliver påtalt, og hvis de ikke rydder op efter sig selv og ikke gør 

cellen i stand til den næste” (fængselsbetjent 2).  

På spørgsmålet om, han kan fortælle lidt om, hvad ADL er, svarer en indsat: 
 

”Det ved jeg ikke.  

Interviewer 1: Det I har om morgenen med [værkmesteren]. 

Nå, det er der, hvor vi er ude og gå. Morgengåtur. Det er godt nok. 

Interviewer 1: Så det deltager du i? 

Ja, når jeg lige kommer op. Man skal være med. For at der er lidt at lave jo.  

Interviewer 1: Og så bagefter skal I gøre rent? 

Ja, der har vi jo vores pligter.  

Interviewer 1: Og hvad består det fx i? 

Det er fx at gøre toilettet rent, vaske gulv, støvsuge, gøre baderummet rent. Det er alt sådan noget. 

Køleskab. Ovnen bliver gjort rent. 

Interviewer 1: Har man så den samme ting hver dag, eller skal man skiftes. 

Det bliver forskelligt. Det er vagten, som sætter én på” (indsatte 2).  

De indsatte, vi interviewede, synes for så vidt, at det er ”okay” ikke at have en gangmand, men flere af dem 

klager over, at nogle af de andre på afdelingen ikke er så gode til at rydde op efter sig. I starten var det dog 

meget uvant for de indsatte, som har afsonet tidligere, at være på en afdeling uden gangmand, fortæller 

projektlederen: 

”Det var en udfordring i starten, fordi de ville rigtig gerne have en gangmand. […] Efter en weekend 

havde de så betalt en eller anden for at skulle … de havde samlet en 20 kr. hver i en pulje og betalt ham 

for at gøre rent. Så der måtte vi ud og sige til dem ”Det er altså ikke sådan, det foregår””. 

Interviewer 1: Så det gør de også om morgenen, gør rent sammen? 

Ja det er deres arbejdsopgave om morgenen. Fra de har været på gåtur kvart i otte, og så indtil halv ni 

får de fælles information og hvor arbejdsopgaverne bliver fordelt, og hvem har samtaler i dag, og så går 

de ellers i gang med at gøre rent, og det strækker sig over hele dagen, for nogle støvsuger om 

formiddagen, men der bliver hurtigt beskidt igen, så der er så en, der støvsuger igen om eftermiddagen, 

og vores toilet bliver gjort rent to gange om dagen og køkkenet tre gange om dagen. Altså ryddet op, 
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ikke skrubbet og skuret, men sådan du har ansvaret for at det ser ordentligt ud efter aftensmaden” 

(projektleder). 

Det er fængselsbetjentene, som beslutter hvilke ADL-opgaver, de indsatte skal have og de skiftes til at have 

forskellige opgaver, så det ikke er de samme indsatte, som ender med at få de ”uattraktive” pligter. 

Souschefen forklarer: 

”Vi har simpelthen et skema, hvor alle pligterne står på. Og mandag-tirsdag-onsdag-torsdag-fredag, og 

så laver betjentene simpelthen sådan fra dag til dag, og så kan de se, hvem der har haft køkkenet i går, 

de får så ikke køkkenet i dag, sådan at det skifter rundt. I starten gjorde vi det sådan, at de indsatte selv 

skulle melde på, hvad de ville have af pligter. Men fandt ret hurtigt ud af, at visse opgaver er ikke ret 

attraktive, og det var typisk de svage, der altid endte med at sidde med de opgaver. […] det kunne være 

toilettet eller køkkenet. Og derfor bestemte vi, at det er os, der gør det. Det er os, der bestemmer det, for 

så kan vi se, hvem der havde det i går, plus vi har mulighed for at… Lige nu har vi en gruppering derude 

på fire, som rigtig gerne vil sætte alle andre i gang med at arbejde, men hvis du sætter de fire sammen i 

køkkenet, så er de jo nødt til at tage køkkenet. Fordi de vil jo ikke sætte hinanden i gang med at arbejde. 

Så der er mange fordele ved, at det er os der bestemmer, hvem der gør hvad” (souschef). 

 

3.2.5. Modtagelsesproceduren 

Modtagelsesproceduren på modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved Sønder Omme består af fem trin. 

Disse er: 1) Modtagelsessamtalen, 2) Indledende afdækning af den indsatte, 3) Prioritering af behov, 4) 

Uddybning og konkretisering, og 5) Fastsættelse af mål og indsatsområder. Ved gennemgangen af 

modtagelsesproceduren på modtagelsesafdelingen er tilføjet endnu et trin, nemlig trin 0, som er ankomst 

til afdelingen.  

Trin 0: Ankomst til afdelingen 

Flertallet af de indsatte, der blev interviewet til undersøgelsen, var selvmødere. Det betyder, at de har 

modtaget en indkaldelse om afsoning med posten med angivelse af dato og tidspunkt for, hvornår de skulle 

møde til afsoning. De er således selv taget til fængslet og meldt deres ankomst i centralvagten. Efter 

ankomst er de blevet kørt til modtagelsesafdelingen og modtaget af de fængselsbetjente, som var på vagt. 

Fængselsbetjentene har anvist dem cellen, givet en kort rundvisning på afdelingen og udleveret 

velkomstmappen. Nogle indsatte kan dog ikke huske, at de har fået velkomstmappen første dag, men 

mener først, at de har fået den dagen efter. Velkomstmappen indeholder forskelligt informationsmateriale 

og nogle faneblade.2   

En fængselsbetjent beskriver velkomstmappen: 

”Vi har jo lavet sådan en velkomstmappe, hvor der er nogle forskellige papirer i, bl.a. denne her 

[program for uge 1-2]. Der er fire siders information om tiden på, hvornår købmanden har åben, hvornår 

kommer der en bogbus, hvornår har sygeplejersken åbent, sådan alle de der ting, hvor man tænker, at 

det kunne være rart at vide, når man er indsat. Så har vi et kort over stedet her, sådan så de kan se, hvor 

de er, og hvor de går hen, og så er der 5 sider, hvor de kan skrive på ude i kanten [faneblade] ’økonomi’, 

                                                           
2
 Modtagelsesmappen indeholder et dokument med generelle regler for ophold i Statsfængslet ved Sønder Omme, et 

dokument med oversigt over adgangstidspunkter til fritidsaktiviteter på fængslet, information om tidspunkter og 
regler specifikt for modtagelsesafdelingen samt en pjece om sygeafdelingen. 
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’bolig’, ’personlighed’, sådan nogle ting, sådan at de kan lære at strukturere deres hverdag og deres 

papirer, for der er jo mange af vores indsatte, som jo ikke ved, hvor de skal gøre af deres lønseddel” 

(fængselsbetjent 1).  

De indsatte er ved interviewet blevet bedt om at beskrive, hvordan det var at komme til 

modtagelsesafdelingen første dag. En indsat siger:  

”Jamen det var egentlig godt nok. At vi kom herop og kunne falde til ro og sådan noget. 

Interviewer 1: Så man fik vist hvor man skulle hen..? 

Ja, de kørte os herop og de fortalte os noget… 

Interviewer 1:Hvem var det, der fortalte? 

Det var vagterne” (indsatte 2).   

En anden beskriver sin første dag således: 

”Jo, det var underligt. Og kedeligt. Man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle. Det var sådan lidt underligt 

at komme her. For der var ikke rigtig sådan en modtagelse, hvis man kan sige det på den måde. Man fik 

ikke noget at vide og sådan noget, det var bare… 

Interviewer 1: Du fik bare at vide at du skulle møde op? 

Ja, kl. 14. 

Interviewer 1: Og så melder mig sig i hovedvagten? 

Ja, nede i centralvagten og så bliver man så kørt herop. Og så fik jeg så en stue eller et værelse der. Og 

så lavede jeg egentlig ikke noget resten af dagen. Ud over at gå at snakke lidt med de andre. Det var det.  

Interviewer 1: Der var ikke noget personale, der sagde, sådan er det… 

Naj, vi fik lidt at vide. Lige vist rundt. Her er køkkenet og her er badeværelset, og så fik vi lidt at vide om 

det. Men meget af det skulle man selv lige spørge om.  

Interviewer 1: Ok, var det betjenten, som lige vidste rundt? 

Ja. Det var det. Så det var lidt forvirrende den første dag. Synes jeg.  

Interviewer 1: Så nåede du at snakke med de andre [indsatte] om, hvordan tingene fungerede? 

Ja, så fandt jeg ud af det. Så kom der så én næste dag og snakkede med mig om, hvad jeg satte her for, 

han vidste mig så lige, hvordan tingene fungerede. Lidt af hvert.” (indsatte 1).  

Begge af de ovennævnte indsatte har ikke tidligere været i fængsel og mødet med modtagelsesafdelingen 

har således været deres første møde med Kriminalforsorgen. Mens den første giver udtryk for, at det var 

”godt nok”, har den anden været lidt mere rådvild over at ankomme til afdelingen.  
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De mere erfarne indsatte forholder sig til, hvordan modtagelsesafdelingen er sammenlignet med en 

almindelig fællesskabsafdeling. En erfaren indsat, der har afsonet i Statsfængslet ved Sønder Omme før 

siger:  

”Jeg synes, der er meget uro. Fordi der er meget udskiftning i det. Folk er ligeglade med at køkkenet 

ligner et bombet lokum. Det bøvler vi meget med, og det er vi nogle stykker, der er rimelig træt af.” 

(indsatte 4).  

En anden erfaren indsat siger følgende, da han bliver spurgt om, hvordan det var at komme på 

modtagelsesafdelingen:  

”Umiddelbart var det okay, men jeg synes, det er åndssvagt, at man laver en modtagelsesafdeling, fordi 

så binder du dig til folk og lærer dem at kende her, og så efter 14 dage bliver man rykket og skal lære nye 

mennesker at kende. Så man skal starte op to gange” (indsatte 6). 

Sidstnævnte indsatte giver i højere grad udtryk for sin holdning til modtagelsesafdelingen, end hvordan det 

rent faktisk var at kommet på afdelingen. Man må dog alt andet lige forvente, at selve modtagelsen af 

klienten har størst betydning for de indsatte, som ikke tidligere har afsonet på Statsfængslet ved Sønder 

Omme eller på andre fængsler.  

Blandt personalet er der røster, der peger på, at selve modtagelsen af klienten – dvs. den første dag – godt 

kunne være bedre. En fængselsbetjent siger: 

”En velkomst til Sønder Omme – hvordan fungerer det her? Og jeg må sige, at der kunne rammerne for 

at gøre denne modtagelse godt være bedre. Det handler om penge og om tid. Kort sagt. Hvis jeg kunne 

bruge mere tid på modtagelsen, at det var mig der hentede f.eks. i centralvagten. Det har jeg haft tænkt 

på, fordi så kan jeg starte min intro allerede der. Jeg kan vise rundt i fængslet allerede der. Og sige ”nu 

skal I se, vi kører ned her igennem fængslet, ned til modtagerafdelingen, vi kører forbi købmanden, der 

inde er besøgsafsnittet”. Der er ikke nogen konstant, som det er lige nu. Det er en fangechauffør, der 

kommer enten med den indsatte eller også er det vores post, der kommer med indsatte. Det er ikke 

noget personale, der er tilknyttet afdelingen, der er i det allerførste møde. Det er det selvfølgelig heller 

ikke oppe i modtagelsen, men det er så kortvarigt deroppe, og jeg tænker, at der er meget god 

modtagelse og viden, der går tabt bare på den køretur ned. Det kan jeg se på de indsatte, jeg tager imod 

nede på afdelingen, de er ikke blevet givet hånd endnu, og de er bare blevet flyttet. De står lidt fortabt, 

indtil vi så får fat i dem. Det er også fordi, det er vores job. Det er ikke nødvendigvis fangechaufførens 

job, så hvis vi kunne starte allerede deroppe, vil jeg synes, det kunne være endnu bedre, og at vi følger 

dem ned på den måde. […] Efter min mening vil det ideelle bare være, at have en ekstra betjent, der var 

der, som så havde modtagelsesvagten, så at sige. Fra mandag til fredag. Netop havde den vagt det var, 

at man hentede folk deroppe og kørte dem ned igennem og var dem, der havde samtalerne med dem. 

Satte dem ind. Alle sådan nogle ting. Så der også var en ensartethed i informationen” (fængselsbetjent 

2).   

 

Trin 1: Modtagelsessamtalen 

Inden for de første to døgn efter ankomst til modtagelsesafdelingen skal en fængselsbetjent foretage en 

modtagelsessamtale med den indsatte. I materialet om ”Modtagelsesprocedure i fængslerne i 2014” 

beskrives modtagelsessamtalen således:  
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Når en klient indsættes til afsoning, vil der fortsat skulle finde en modtagelsessamtale sted. Den er på mange måder 
lig den, man hidtil har kendt som indsættelsessamtalen, men den er nu standardiseret for at sikre, at alle indsatte 
giver og får samme type oplysninger ved indsættelsen. Modtagelsessamtalen skal primært adressere de akutte 
problemstillinger, der – ofte som følge af indsættelsen – er opstået. Det kan typisk dreje sig om ubetalte regninger, 
der står overfor at skulle betales, spørgsmål om pasning af husdyr, kontakt til en arbejdsgiver, logistiske og 
sociale/personlige problemstillinger eksempelvis vedr. børn osv. Disse problemstillinger skal vurderes og behandles 
med det samme, som det også sker i dag. Der vil også finde en sikkerhedsmæssig vurdering sted, og derudover tjener 
modtagelsessamtalen det formål, at oplyse den indsatte om, hvilke regler, der gælder på fængslet, og hvad 
vedkommende kan forvente sig den første tid i fængslet (fra version 1). 
 

Registreringsskemaerne for maj, juni og juli 2014 viser, at modtagelsessamtalen i gennemsnit har fundet 

sted 3,3 ugedage efter indsættelsesdagen. Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget er ugedage. Det 

betyder, at alle dage er alt med.  Tabel 1 viser, at i 40 pct. af tilfældene har modtagelsessamtalen fundet 

sted 0-2 ugedage efter indsættelsesdagen. I 56 pct. af tilfældene har modtagelsessamtalen fundet sted 3-7 

ugedage efter indsættelsesdagen, og i fire pct. har modtagelsessamtalen fundet sted i 8 dage eller derover 

efter indsættelsesdagen.  

Tabel 1. Tidspunkt for modtagelsessamtalen 

 Antal Procent 

0-2 ugedage 42 40,4 
3-7 ugedage 58 55,8 
8 ugedage og derover 4 3,8 
I alt 104 100 
 

På modtagelsesafdelingen har man forsøgt sig med at foretage modtagelsessamtalen allerede samme dag, 

hvor klienten ankom, men en fængselsbetjent forklarer, at det ikke fungerer, fordi de ikke har alle de 

dokumenter, de har brug for første dag:  

”I starten forsøgte vi at lave dem samme dag, som de kom, men mange af de indsatte har lavet 

forskellige kriminalitet, og når vi får dem op, har vi ikke alle deres sager med, så vi mangler lidt mere 

information omkring det, så der har vi lavet nogle erfaringer med, at hvis vi ikke lige får læst op på nogle 

af alle de informationer omkring dem, så kan vi ikke lave den rigtige og gode sagsbehandling, så derfor 

venter vi en dag, indtil vi får det orange chartek op med deres domsudskrifter og det hele på” 

(fængselsbetjent 1). 

Samme fængselsbetjent beskriver indholdet i modtagelsessamtalen: 

”Det er jo derfor, at vi laver den samtale med dem, for vi tager os af alt det akutte i det, det kan være 

husleje, udgang, medicin, folkeregister.. alt sådan nogle ting. Så der er mange ting i det, i forhold til den 

samtale. Det, jeg synes, er det sjove, eller fede ved det, er, at der egentlig er mange, som snakker med 

ham, og nogle gange snakker vi med ham om det samme, men jeg synes, det er rart, fordi hvis der nu er 

nogle problemer i forhold til familien eller misbrugsproblemer af en art, så er det måske godt for ham at 

få lov til at tale mere om det” (fængselsbetjent 1). 

På spørgsmålet om, hvem der følger op på de akutte problemer, den indsatte har, hvis man ikke selv kan nå 

det, forklarer han: 
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”Det kommer an på, hvad det er. For oftest, hvis jeg selv kommer dagen efter, eller jeg møder min 

kollega, som kommer dagen efter, så kan jeg godt finde på at sige det mundtligt. Men ellers er det 

skriftligt, på mail ”vil I være søde at gøre sådan og sådan” Og så er det rart, at socialrådgiveren også får 

denne mail, sådan at der er flere… Vi har en gammel erfaring med, at det nytter ikke kun at sende det til 

én, for man ved ikke, om personen bliver syg dagen efter, og for at vi får startet det op og får gang i det, 

så er det rart, at der er flere ind over” (fængselsbetjent 1). 

Nogle af de oplysninger fængselsbetjenten får ved modtagelsessamtalen dokumenteres i handleplanen, 

som oprettes i forbindelse med modtagelsessamtalen. 

En fængselsbetjent beskriver, at forskellen på den tidligere indsættelsessamtale og modtagelsessamtalen 

er, at fængselsbetjenten ikke længere taler med den indsatte om beskæftigelse. Ved modtagelsessamtalen 

er der således større fokus på de akutte problemstillinger. Samme fængselsbetjent forklarer, at det kan 

være svært at nå at gennemføre modtagelsessamtalerne inden for tidsfristerne, hvis der kommer mange 

nye indsatte på én uge:  

”Den her modtagelsessamtale. Førhen var det kontaktpersonen, der lavede den, når de kom inden for en 

uge. Nu lyder det på, at det helst skal gøres indenfor den første eller anden dag. Det kunne måske godt 

lade sig gøre, hvis der kom én, men nogle gange kommer der jo fire-fem stykker på en dag, og så glider 

det. Så kan det ikke lade sig gøre. Det er simpelthen.. Vi er ikke nok hænder til det” (fængselsbetjent2).  

 

Trin 2: Indledende afdækning af den indsatte   

Det næste trin i modtagelsesproceduren er at få afdækket klientens behov. I materialet om 

”Modtagelsesprocedure i fængslerne i 201” beskrives behovsafdækningen således”: 

Det næste skridt i modtagelsesproceduren, der skal lede til udarbejdelse af MAP, er at foretage en overordnet 
beskrivelse og afdækning, som det kendes fra handleplanen. Proceduren i 2014 er da også langt hen ad vejen den 
samme som hidtil. I spørgeguiden til den indledende afdækning er der således taget udgangspunkt i de områder, som 
står fortrykt i handleplanen, så de næsten ligner hinanden. Spørgsmålene er dog justeret lidt med inspiration fra 
LS/RNR og måske som noget særligt nyt er der under punktet Årsager til kriminalitet tilføjet tre underpunkter, nemlig 
kriminalitetshistorik, prokriminel holdning og tænkning samt antisocialt mønster. De informationer, som den 
indledende afdækning afføder, skrives ind i handleplanen (fra version 1).   

 

På modtagelsesafdelingen foretages denne behovsafdækning ved en indledende samtale med en 

socialrådgiver. På spørgsmålet om, hvordan de indsattes risiko og behov afdækkes, forklarer projektlederen 

(her i sin funktion som socialrådgiver):  

”Lige nu er det jo stadig en vurdering, vi laver. Det, jeg fokuserer meget på, det er, hvad der har været af 

tidligere domme. Er det ligeartet kriminalitet? Ligger der en personundersøgelse, kan man få rigtig 

meget viden fra den. Hvis de har afsonet tidligere, hvordan har afsoningsforløbet så været? Selvfølgelig 

afhængigt af, hvor længe tilbage det er. Jeg tager ikke afsæt i noget som er 5-10 år gammelt. Men er det 

inde for de sidste par år eller tre, kigger jeg på det også. Og så tager jeg selvfølgelig en snak med den 

indsatte og spørger ham, hvorfor han er her igen, og hvad han tænker er årsagen til det. Og så viser jeg 

ham afsoningsplanen og fortæller ham, at vi skal lave den afsoningsplan til dig, og jeg gør meget ud af 

at forklare ham, at det ikke er en ønskeplan, for kan jeg se, at han har været meget påvirket, da han 

begik kriminalitet, eller sidder for stoffer, så vil misbrug blive en del af hans afsoningsplan. Og det kan de 
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godt se. Der er nogle, der stritter imod det, men så kan afsoningsplanen måske hedde ’motivation til 

samarbejde omkring misbrug’. Så læser jeg dommen igennem for på den måde at finde ud af, hvad han 

sidder for. Hvad er det for en mand, man har med at gøre? Har han tidligere været igennem behandling, 

og i så fald hvad?” (projektleder). 

Socialrådigiveren forklarer endvidere, at det, man skal have fokus på i forbindelse med 

behovsafdækningen, er det recidivhæmmende, så afsoningsplanen ikke ender med at blive en 

”ønskepalet”: 

”Også den tankegang med, at vi skal pege på det, som vi vurderer, er recidivhæmmende, at det er det, 

der er i fokus. Det kan lynhurtigt blive en ønskepalet. ”Ej, det kunne også være fedt, hvis han fik en 

uddannelse” eller noget helt andet. Men det er ikke det, vi har fokus på” (socialrådgiver).  

 

Trin 3: Prioritering af behov 

Det tredje trin i modtagelsesproceduren er at foretage en prioritering af de afdækkede behov. I materialet 

om ”Modtagelsesprocedure i fængslerne i 2014” beskrives punktet om prioritering således: 

Når den indledende afdækning er foretaget med udgangspunkt i spørgeguiden, skal der tages stilling til, hvilke behov, 
der er størst og dermed skal prioriteres højst. I vurderingen skal det overvejes, hvad den indsatte mest har behov for 
for at leve et kriminalitetsfrit liv. De 3-5 vigtigste behovsområder, der er fundet, skal skrives prioriteret ind i det 
midlertidige afsoningsskema (MAP-skemaet). 
I den endelige version af afsoningsplanerne, som vil blive implementeret i 2015, vil der være støtte at hente til denne 
prioritering ud fra LS/RNR-vurderingsskemaet, men i 2014 vurderes som hidtil ud fra den ”sunde fornuft”. Udover de 
justerende områder, der skal behovsafdækkes, er det nye i 2014 således, at behovene skal prioriteres (fra version 1).   

 

På spørgsmålet om, hvordan man vurderer, hvor mange indsatsområder, der skal være i afsoningsplanen 

og hvilken rækkefølge de skal komme i, svarer projektlederen i sin egenskab som socialrådgiver: 

”Der er nogle ting, som er lovmæssigt bestemt, der kan jeg ikke gøre noget. Det er bl.a. dem under 30, 

der skal uddannelse være en aktiv del af deres afsoningsplan. Så er der dem, hvor der er misbrug. Hvis 

han selv siger, at han vil i behandling, så er der en behandlingsgaranti på 14 dage, så vil den typisk stå 

som nr. 1, og derfor gør den det i mange af vores afsoningsplaner. Der hvor man kan gå ind og lave en 

vurdering, det er, hvor der er noget [behov for] uddannelse, men jeg har en opfattelse af, at 

indlæringsevne eller modtagelighed af at gå i skole ikke er særlig stor, det kan være forskellige ting, der 

spiller ind. At han har ADHD, han ikke er udredt for. Så vil der typisk stå ’sundhedsmæssig afklaring’ 

inden uddannelse. Hvis jeg tænker, at den måde, han tænker og taler om hans kriminalitet på, gør, at 

han kunne have gavn af noget kognitivt programvirksomhed, så ville jeg skrive ’adfærdsændring’, som 

før ’uddannelse’, fordi det kan også godt være en barriere for den måde, man indlærer på” 

(projektleder). 

Som projektlederen også redegør for i citatet, er der nogle lovmæssige krav, der har betydning for 

indholdet af afsoningsplanen og prioriteringen af indsatsområder. Det har særligt betydning for 

indsatsområder omkring uddannelse og misbrug.  

Det fremgår af flerårsaftalen, at uddannelse skal være et centralt element i afsoningsplanen for alle unge 

under 30 år. Det betyder, at alle indsatte under 30 år skal udredes i forhold til uddannelsesbehov og 

ønsker. Dette skal gøres ved en samtale med en uddannelses- eller karrierevejleder. Uddannelse skal 
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således fremgå som et indsatsområde i afsoningsplanen, selvom behovsafdækningen ikke har peget på 

dette som et kriminogent behov.  

Hvad angår misbrugsbehandling har Kriminalforsorgen en behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien sikrer 

indsattes rettighed og adgang til behandling, og betyder i praksis, at indsatte, som har udtrykt et ønske om 

behandling, skal have et behandlingstilbud inden for 14 dage. Behandling vil derfor ofte indgå som et 

indsatsområde.   

Når indsatsområderne skal prioriteres, vægtes klientens kriminogene behov højere end klientens egne 

ønsker. Det betyder, at misbrugsbehandling godt kan være første prioritet, selvom klienten ikke aktuelt 

ønsker at deltage i behandling. Socialrådgiveren forklarer deres praksis:  

”Jeg har lige haft en i dag, som er dømt for noget vold, men også besiddelse af hash. Og han sidder og 

siger, ”jeg har ikke brug for misbrugsbehandling, og jeg vil på ingen måde have noget med 

misbrugsbehandling at gøre”. Så jeg er nødt til at sige til ham ”jeg kan ikke bare se bort fra det. Du er 

dømt for det. Du har et forbrug. Det kan godt være, at i din optik er hash ikke et misbrug, eller at det er 

værre [end] at tage medicin. Men jeg er bare nødt til at pege på det. Så skriver jeg bare, at du ikke er 

motiveret, og så er det op til kontaktpersonen på handleplansmødet at sige ”vi er nødt til at vende det. 

Er du stadig ikke motiveret?” Så må man sige ”ja, status quo”. Det gør så, at den indsatte hele tiden 

bliver konfronteret med ”jamen det står her – er det stadig det samme?”. Ellers vil man måske helt 

glemme at spørge indtil det. Det er fair nok, at der er nogen, der skal bruge mere end 7 dage til at finde 

en indre motivation. Det er der, vi nogle gange kommer lidt til kort. Specielt i forhold til 

behandlingsafdelinger, er der nogle, der skal bruge mere end 7 dage for at sige ”åh, nu kunne jeg godt 

tænke mig det alligevel” (socialrådigiver). 

Denne praksis betyder, at eftersom mange indsatte har et misbrug, har begået kriminalitet, mens de var 

påvirket eller er dømt for narko, vil misbrugsbehandling ofte indgå i afsoningsplanen, uanset om den 

indsatte aktuelt er motiveret for behandling eller ej. Der henvises til afsnit om trin 5 for en nærmere 

analyse af indholdet af afsoningsplanerne. 

 

Trin 4: Uddybning og konkretisering  

Det fjerde trin i modtagelsesproceduren er at uddybe og konkretisere de prioriterede behovsområder. 

Dette beskrives således i ”Modtagelsesprocedure i fængslerne i 2014”: 

De prioriterede behovsområder skal herefter uddybes og konkretiseres yderligere. Dette sker gennem en mere 
grundig afdækning, hvor der spørges ind til de identificerede områder. F.eks. kan et identificeret og prioriteret 
område være misbrug. Indtil dette tidspunkt i processen er det blevet afklaret, at der er tale om et misbrug af en vist 
omfang, og at klienten er motiveret for behandling. Men en række vigtige faktorer er fortsat ubelyst, før den mest 
hensigtsmæssige indsats/behandling kan tilbydes. Det er f.eks. vigtigt at få belyst, hvilken type af behandlingstilbud, 
der har været forsøgt før, hvor længe de varede, om de blev gennemført som planlagt eller afbrudt, og i givet fald 
hvornår i forløbet og hvorfor de blev afbrudt. Det er med andre ord vigtigt at få afdækket eventuelle faldgruber med 
henblik på at undgå disse i et nyt behandlingsforløb – en afdækning, som ikke kan finde sted i den første 
overordnede behovsafdækning. Det kan med fordel være fagpersoner (lærere, socialrådgivere, behandlere, 
sygeplejersker), der foretager denne vurdering – det afhænger af, hvilket område der er tale om. Oplysningerne 
dokumenteres, hvor de hidtil er blevet det, dvs. i handleplanen (fra version 1).   
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I fjerde trin skal den indsattes behovsområder uddybes og konkretiseres. Det kan i praksis foregå ved, at 

den indsatte taler med det øvrige fagpersonale i fængslet og har flere samtaler med socialrådgiveren. I 

forbindelse med modtagelsesproceduren på modtagelsesafdelingen er det uklart præcis, hvornår man 

overgår fra til to til trin tre, og fra trin tre til trin fire. Det synes således, at være en glidende overgang 

mellem faserne, hvor man afdækker klientens behov, prioriterer klientens behov og uddyber og 

konkretisere disse.  

Der er i forbindelse med evalueringen ikke foretaget interview med uddannelses- eller karrierevejledere. 

Det er uklart, om samtale med uddannelses- eller karrierevejleder er en del af behovsafdækningen eller 

konkretiseringen. Det er dog et fast punkt i modtagelsesproceduren, at de indsatte skal have en samtale 

med en uddannelses- eller karrierevejleder, ligesom det er et lovkrav for de unge under 30 år jf. tidligere.  

Som tidligere nævnt har 100 ud af de 104 (svarende til 96 pct.) af de indsatte i maj, juni og juli 2014 talt 

med en uddannelses- eller karrierevejleder. Projektlederen vurderer, at en forholdsvis stor andel af 

vejledernes arbejdstid (svarende til ½ fuldtidsstilling) bruges på modtagelsesafdelingen, eftersom mange af 

vejledernes førstegangssamtaler med de nyindsatte foregår på modtagelsesafdelingen. Der er således fire 

indsatte, som ikke har talt med en uddannelses- eller karrierevejleder, og af disse fire indsatte er én under 

30 år.  

Det er i denne fase, hvor socialrådgiveren ”samler trådene” ved at tale med kolleger på afdelingen og 

fagpersonalet i fængslet. På denne baggrund skabes et helhedsbillede af den indsattes behov, 

prioriteringen af disse og indsatsområder. Socialrådgiveren forklarer det således:  

”De tanker, jeg har gjort mig, skriver jeg i handleplanen og så følger jeg jo op på, hvad har den enkelte 

snakket med betjentene om, og hvad har de snakket med vejlederne om, og har jeg brug for noget 

sparring med nogen kollegaer og kigger på domsudskrifter og tidligere domme. Det har jeg også typisk 

gjort inden jeg har mødt den enkelte. Jeg tænker det lidt som, at vi sidder og skal samle trådene i forhold 

til det forløb, der har været” (socialrådgiver).  

Når trådene er blevet samlet, er det muligt at lave afsoningsplanen, som er femte og sidste trin i 

modtagelsesproceduren. 

 

Trin 5: Fastsættelse af mål og indsatsområder  

Det sidste trin i modtagelsesproceduren er at fastsætte mål og indsatsområder ved at udfylde 

afsoningsplanen. Dette trin beskrives således i ”Modtagelsesprocedure i fængslerne i 2014”: 

Når den grundigere afdækning er foretaget, og behovene er fuldt belyst, skal målene og de mest hensigtsmæssige 
indsatsområder skrives ind i MAP-skemaet under punkterne overordnede mål og indsatsområder. Der er endvidere 
en kolonne, hvor der kan angives en tidsramme for, hvor længe indsatsen forventes at stå på. Samlet set skal 
oplistningen af de primære behov, mål og indsatsområder og den forventede tidsplan skabe rammen for hele 
afsoningen. Selve udmøntningen af afsoningsplanen noteres i handleplansmodulet under Vurdering og indsatser og 
opdateres herefter løbende efter de gældende regler for handleplaner (fra version 1).   
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Det fremgår af regeringsgrundlaget, at de ”indsatte skal tilbydes en afsoningsplan efter 7 dage med henblik 

på resocialisering før og efter løsladelse”.3 Modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved Sønder Omme tolker 

dette som, at afsoningsplanen skal udarbejdes inden for 7 hverdage.  

Baseret på oplysningerne fra registreringsskemaerne for maj, juni og juli 2014 viser tabel 2, at 82 af de 

indsatte i perioden (svarende til 79 pct.) har fået udarbejdet sin MAP inden for 7 hverdage, mens 18 

indsatte (17 pct.) har fået udarbejdet sin MAP efter de 7 hverdage. I gennemsnit har de indsatte fået 

udarbejdet sin MAP efter 5,6 dage.4 Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget er hverdage og ikke 

ugedage. Det betyder, at weekenddage og helligdage i perioden er fratrukket (Store Bededag, Kr. 

Himmelfartsdag, 2. pinsedag). Endvidere er indsættelsesdagen fratrukket.  

Tabel 2. Tidspunkt for udarbejdelse af MAP 

 Antal Procent 

0-7 hverdage 82 78,8 
8 hverdage + 18 17,3 
Uoplyst 4 3,8 
I alt 104 100 

 

Af de 104 indsatte, som er tilgået modtagelsesafdelingen i maj, juni og juli 2014, er der modtaget 72 

afsoningsplaner. Der mangler således afsoningsplaner for 32 personer, svarende til 31 pct. I det følgende 

analyseres de 72 afsoningsplaner.  

Figur 1 viser, hvor mange behovsområder (og indsatsområder), som er udfyldt i de 72 afsoningsplaner. Som 

det fremgår af figuren, er der i 27 tilfælde udfyldt tre behovsområder og indsatsområder. Det er således 

det mest almindelige. Der er dog også en del afsoningsplaner med to eller fire behovsområder og 

indsatsområder. I gennemsnit er der udfyldt 3,06 områder i de 72 afsoningsplaner.    

Afsoningsplanerne er udfyldt af to forskellige socialrådgivere på modtagelsesafdelingen. De har brugt 

forskellige formuleringer, når de har udfyldt afsoningsplanerne, ligesom de også selv synes at have brugt 

forskellige formuleringer om behovsområder, som dækker næsten det samme. Eksempelvis formodes 

’afklaring af uddannelsestiltag’ og ’afklaring vedr. uddannelsestiltag’ at være samme behov. I analysen er 

det derfor forsøgt at kategorisere førsteprioriteten, hvad angår behov og indsatser i nogle større og mere 

dækkende kategorier, der både dækker ’motivation til’, ’afklaring omkring’ og ’iværksættelse af’ behov og 

indsats. Uden en nærmere forklaring af indholdet af afsoningsplanerne er det dog vanskeligt for evaluator 

at forstå præcis, hvad formuleringerne dækker over, eftersom formuleringerne er meget generelle. Det skal 

dog tilføjes, at evaluator i forbindelse med evalueringen ikke har sammenholdt de konkrete 

afsoningsplaner med de dertilhørende handleplaner for at afdække om, indholdet i handleplanen kan 

anvendes til at forstå betydningen af afsoningsplanerne.  

 

                                                           
3
 ”Et Danmark der står sammen”. Regeringsgrundlaget, Regeringen oktober 2011.  

4
 For fire personer er der ingen oplysning om tidspunkt for, hvornår MAP er udfyldt. Tre af disse er overført til 

behandlingsafdelingen i Sønder Omme, før MAP er udfyldt, mens én af disse er overført til et andet fængsel, før MAP 
er udfyldt. Den sidste er overført fra et andet fængsel til Sønder Omme.  
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Figur 1. Antal behovsområder og indsatsområder i afsoningsplanerne 

 

Figur 2 viser, hvordan det behovsområde, som er blevet prioriteret højest i de 72 afsoningsplaner, fordeler 

sig. I 43 ud af de 72 afsoningsplaner (59,7 pct.) er misbrugsbehandling førsteprioriteten i afsoningsplanen. 

Misbrugsbehandling indgår således i en stor andel af afsoningsplanerne. Uddannelse optræder imidlertid 

også som førsteprioritet i en del afsoningsplaner.  

Figur 2. Behovsområde 1 kategoriseret 
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Af de 43 afsoningsplaner, hvor misbrugsbehandling er angivet som førsteprioritet, fordeler indsatsområder 

sig således: I 28 afsoningsplaner er ’samtale eller samtaleforløb’ angivet som indsatsområde, i 8 

afsoningsplaner er ’samtaleforløb eller intensiv behandling’ angivet som indsatsområde, i 4 afsoningsplaner 

er ’samtale og intensiv behandling’ angivet som indsatsområde, og endelig er der 3 afsoningsplaner, hvor 

’behandling’ er angivet som indsatsområde. Af de 12 afsoningsplaner, hvor uddannelse er angivet som 

førsteprioritet, er indsatsen i alle tilfælde ’skole, vejleder eller jobkonsulent’.  

I interviewene med socialrådgiveren og projektlederen er der spurgt ind til modtagelsesafdelingens praksis 

i forhold til udarbejdelsen af afsoningsplaner. De forklarer, at det er vigtigt, at afsoningsplanen er meget 

generel og ikke specifik. De mere specifikke behov og indsatser noteres i handleplanen i stedet. 

Socialrådgiveren forklarer: 

”Som det er nu, laver jeg selv vurderingen af det, og skriver det ind og laver al sagsbehandling på det. De 

tanker, jeg har gjort mig, vil jeg bringe frem, når jeg overleverer til ny afdeling. Så det er der, jeg 

forklarer lidt, hvorfor jeg har tænkt, som jeg har tænkt. Det synes jeg er vigtigt for meget af 

afsoningsplanen er meget ukonkret. Det er afklaring i forhold til uddannelse eller misbrug. I 

afsoningsplanen skriver jeg ikke, at de skal lige præcis det og det. Det gør jeg så i handleplanen. Der 

kommer jeg med forslag til, hvad det kunne være, men i sidste ende er det på handleplansmødet, at de 

bestemmer, hvad vej går vi?  

Interviewer 2: Så hvis der står en overskrift med misbrug i afsoningsplanen, så kan man gå ind i 

handleplanen og faktisk se, hvad har du mere tænkt yderligere om typen af behandling f.eks.  

Ja, sådan gør jeg det i hvert fald. Så prøver jeg at sætte nogle ord på. Jeg synes det er vigtigt at de to ting 

kobles sammen. Ellers så er den meget ukonkret, afsoningsplanen. Den er meget god som pejlemærke og 

til at sige, det er de her overskrifter, der er vigtige, men jeg synes også, at indholdet er vigtigt. Jeg skriver 

det ofte i vurderingsdelen, men meget af det, vil du også kunne læse i de andre punkter” (socialrådgiver).  

Socialrådgiveren forklarer også, at det er en praksis, som de har udviklet undervejs på 

modtagelsesafdelingen, og at det ikke var helt klart fra starten, hvordan afsoningsplanerne skulle se ud. I 

begyndelsen var det dog også svært. Socialrådgiveren fortæller: 

”Jeg synes det har været svært i starten, at afsoningsplanen har været så ukonkret. Jeg har haft lyst til at 

skrive i afsoningsplanen ”starter i behandlingen på tirsdag” eller ”han skal i skolen og have de og de 

fag”. Det har været svært for mig at sige, at det kun skal være i de hovedoverskrifter. Men jeg synes 

faktisk, at det er okay, når jeg sådan lige har vænnet mig lidt til det. Fordi det andet risikerer at bremse 

nogle ting, ved at være så konkret.  

Interviewer 2: Hvorfor det?  

Hvis vi peger på, at det skal være ambulante samtaler i misbrug f.eks., så kan vi måske lukke det der gør, 

at det var noget mere intensiv behandling, der skulle til. Selvom vi er intensive i starten, så sker der nogle 

ting henover 7-10-14 dage. Man bliver jo klogere på den enkelte, så vi kan jo nogle gange ramme forbi 

også. Eller hvis vi peger på nogle bestemte fag i skolen, jamen så viser det sig siden hen, at når den 

indsatte lige har sundet sig eller får en snak mere med vejlederen, så viser det sig, at der også er nogle 

andre døre, der er åbne. Så vi ikke går hen og lukker nogle ting” (socialrådgiver).   

Socialrådgiveren har dog opfattelsen af, at de ikke har helt samme praksis på andre fængsler i forhold til 

afsoningsplanerne, eftersom disse kan være meget specifikke, hvad angår behov og indsatser: 
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”Når vi ser på afsoningsplaner fra andre fængsler, så er de meget konkrete og skriver, ”på tirsdag skal 

den indsatte møde hos Kurt og snakke anger management”. Når den indsatte så er flyttet til os, så er 

den afsoningsplan jo død, fordi Kurt arbejder i [navn på fængsel], og han styrer ikke anger management 

her på fængslet. Vi kan jo ikke arbejde videre med noget, der er så konkret, at det ikke er ambulante 

samtaler, der bliver peget på, men Springbrættet. Så kan den ikke overføres så konkret. Så det er derfor 

efterhånden, at jeg har vænnet mig til tanken om, at det måske er meget godt, at afsoningsplanerne er 

så overordnede. Så er det handleplanen man kan navigere lidt indenfor” (socialrådgiver). 

I interviewene med de indsatte er disse blevet spurgt, om de kender til indholdet af deres afsoningsplan, og 

om de har fået en kopi af denne. Ingen af de seks indsatte mener, de har fået en kopi af denne. Flere af 

dem er ikke helt klar over, hvad afsoningsplanen er og kalder den i stedet en handleplan. Nogle af de 

indsatte er dog helt klar over, hvad de skal lave, mens de afsoner, mens andre stadig er usikre på det. Det 

skal i den forbindelse bemærkes, at det kan skyldes, at de indsatte befinder sig i forskellige faser af 

modtagelsesproceduren (1.-3. uge).  

3.2.6. Flow 

Dette afsnit belyser flowet til og fra modtagelsesafdelingen. Først belyses tilgangen til afdelingen, dvs. hvor 

mange indsatte, som tilgår afdelingen i maj, juni og juli 2014, og hvordan tilgangen er fordelt i perioden. 

Dernæst belyses opholdslængden på afdelingen. Og sidst belyses forløbet fra afdelingen, dvs. hvor de 

indsatte overføres til efter opholdet på modtagelsesafdelingen.  

Tilgang 

Der tilgår modtagelsesafdelingen 104 klienter i maj, juni og juli 2014. Det betyder, at der i den 13 ugers 

periode i gennemsnit er tilgået 8 klienter per uge. Figur 3 viser tilgangen af klienter fordelt på dage. 

Oplysningerne er baseret på registreringsskemaerne fra perioden.  

Figur 3. Tilgang til afdeling fordelt på ugedage 
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Som det fremgår af figuren har tilgangen været meget ujævn. Der er således mange dage, hvor der ikke er 

kommet nogen nye klienter og en del dage, hvor der er kommet flere klienter samme dag. Der er således ni 

dage, hvor der er kommet tre klienter på én dag, tre dage hvor der er komme fire klienter på én dag, tre 

dage hvor der er kommet fem klienter på én dag, og én dag hvor der er kommet seks klienter på én dag.  

Figur 4 viser tilgangen af klienter fordelt på uger. Som tidligere nævnt har den gennemsnitlige tilgang været 

8 klienter per uge.5 Figuren viser dog også, at tilgangen har været ujævn fordelt på uger. Der er således 

uger, hvor der er kommet få nye klienter (3,4 og 5 klienter) og uger, hvor der er kommet mange nye 

klienter (10, 11 og 12 klienter).  

Projektlederen oplyser, at projektet med modtagelsesafdelingen er optimeret til en tilgang på 10 indsatte 

per uge. Det vil sige, at det er optimalt med 1-2 nye indsatte per dag. Som det fremgår af figur 4 og 5 har 

tilgangen imidlertid været noget ujævn. Flere af de ansatte oplyser, at der i juni har været to uger med en 

tilgang på henholdsvis 14 og 18 indsatte, og peger på, at det er alt for mange. Det kan registreringsskemaet 

dog ikke bekræfte. Projektlederen siger således om den ujævne tilgang: 

”Vi har det der ryk-ind en gang i mellem. Fordi maj har nok været en stille måned på nogle områder. Juni 

startede vi ud med at få 18 på en uge. Og det er jo der, hvor det her bliver meget sårbart. I hvert fald 

med at overholde tiderne. Hvis vi regner med, at vi har fem timer per indsat pr. uge, og man også har 

andre møder og nogle andre koordineringsopgaver, så er de 37 timer også brugt. Så hvis det skrider 

meget over, at man får 10 ind i en uge, så bliver det faktisk… jeg har regnet med 10” (projektleder). 

Figur 4. Tilgang til afdeling fordelt på uger 

 

 

                                                           
5
 Uge 18 og uge 31 er halve uger pga. månedsskift. Dermed kan perioden betragtes som 13 uger samlet.   
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Eftersom indkaldelsen af klienter foregår centralt i fængslet, har modtagelsesafdelingen ikke selv 

indflydelse på tilgangen af klienter til afdelingen. På spørgsmålet om, hvorfor klienterne kommer i ryk, 

svarer souschefen: 

”Jamen jeg tror, det er noget at gøre med, hvordan de bliver indkaldt. Og der skal også være nogle at 

indkalde af, kan man sige. For så vidt jeg forstår, så ville vi jo alle sammen, alle fængsler, gerne have 

belægget helt op, så der skal også være nogle at tage af. Men i sidste uge var der indkaldt 14 og ugen før 

det, var der indkaldt 18, hvor vi normalt jo slet ikke er oppe og ringe på så mange. Altså det er mange at 

få ind på én gang. Så jeg tror, hun [fængslets indkalder] kalder ind efterhånden, som der er nogle at 

kalde ind af (…) 

Interviewer 1: Hvis I så synes, at det er for meget med 14 eller 18, kan I sige, vi vil ikke have for mange?  

Det ved jeg faktisk ikke, om vi kan. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Fordi det, tror jeg, har noget at 

gøre med belægget. Det skal jo helst op og være, hvor det er normalt. Jeg har selvfølgelig som regel en 

eller to tomme celler på modtagelsen, men det skal jeg jo også helst have, fordi de alle sammen skal 

starte heroppe” (souschef). 

Opholdslængde 

Tabel 3 viser, hvor længe de indsatte har opholdt sig på afdelingen. Tabellen er baseret på oplysningerne 

fra registreringsskemaerne for maj, juni og juli 2014. Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget i tabellen 

er ugedage. Det betyder, at alle dage er talt med. Tre pct. af klienterne har haft et kort ophold på 

afdelingen på op til en uge, 14 pct. har været på afdelingen i 8-14 dage, mens 52 pct. har været på 

afdelingen i 15-21 dage. Samlet set har 68 pct. af klienterne været på afdelingen i op til tre uger, mens 31 

pct. af klienterne har været på afdelingen i over tre uger.6 Opholdslængden er uoplyst i ét tilfælde (én pct.), 

eftersom den indsatte er udeblevet fra modtagelsesafdelingen efter orlov. Den gennemsnitlige 

opholdslængde for de indsatte på modtagelsesafdelingen er 19,6 dage. Det svarer til, at de indsatte i 

gennemsnit går videre i uge 3.  

Tabel 3. Opholdslængde på modtagelsesafdelingen 

 Antal Procent 

1-7 ugedage 3 2,9 
8-14 ugedage 14 13,5 
15-21 ugedage 54 51,9 
22-28 ugedage 24 23,1 
29 ugedage + 8 7,7 
Uoplyst 1 1,0 
I alt 104 100 

  

Projektlederen oplyser, at de indsatte, som har et ophold på over tre uger på modtagelsesafdelingen, typisk 

er indsatte med korte domme, som får lov til at afsone hele dommen på modtagelsesafdelingen, eller 

indsatte som er psykisk sårbare, eller som venter på overførsel til andre afdelinger herunder 

behandlingsafdelinger.   

                                                           
6
 For 13 af de 32 indsatte, som har opholdt sig på modtagelsesafdelingen i længere tid end tre uger, er der angivet en 

årsag i registreringsskemaet.  
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Forløb 

Figur 5 viser, hvor klienterne er blevet placeret efter opholdet på modtagelsesafdelingen. Oplysningerne er 

baseret på registreringsskemaerne fra maj, juni og juli 2014.  

Af de 104 klienter, som er tilgået afdelingen i perioden, har seks klienter afsonet hele deres dom på 

afdelingen. Af de 98 resterende klienter er én indsat udeblevet fra afdelingen (efter udgang). 10 indsatte er 

blevet overført fra modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved Sønder Omme til andre institutioner, heraf ni 

til andre fængsler og én til et arresthus. Af de ni, som er blevet overført til et fængsel, er fem indsatte 

overført til en behandlingsafdeling, én indsat er overført til en uddannelsesafdeling og tre indsatte er 

overført til fællesskabsafdelinger. Hovedparten (87) af de indsatte fra modtagelsesafdelingen er imidlertid 

blevet overført til en anden afdeling i Statsfængslet ved Sønder Omme. I alt er 82 indsatte blevet overført 

til en fællesskabsafdeling (49 indsatte til B og 34 indsatte til C), mens to indsatte er blevet overført til 

kontraktafdelingen og ligeledes to er blevet overført til behandlingsafdelingen.  

Figur 5. Forløbsdiagram 
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ved Sønder Omme. Der er således kun 10 indsatte, som er blevet overført til andre fængsler. I det følgende 

fokuseres derfor på proceduren om overførsel af de indsatte til de andre afdelinger på fængslet.  

Det er afdelingens souschef, som står for det praktiske i forhold til overførsel til andre afdelinger i 

Statsfængslet ved Sønder Omme. Souschefen forklarer følgende om denne opgave og de overvejelser, som 

gøres i den forbindelse: 

”Det er mig, der sidder med at sende dem videre, når de er færdige heroppe. Dels så gør jeg det, fordi at 

vi jo sammen – [socialrådgiverne] og jeg – har en dialog hver dag, hvad de tænker omkring dem. Og så 

gør jeg det, fordi det tog rigtig meget tid for dem, og de indsatte brugte meget tid på at snakke 

placering, ”hvor skal jeg være henne næste gang”. Og så er der det aspekt i det, at mit samarbejde med 

de andre souschefer gør jo, at jeg ved – nogenlunde – hvad der rører sig på de andre afdelinger. I forhold 

til - har vi nu en fløj, hvor der er rigtig mange andengenerationsindvandrere, og de fortæller mig ”jamen 

det er rigtig hårdt at være i”, så er det en viden, jeg kan bruge i forhold til, at så skal jeg måske ikke 

sende flere derned. Hvor man i gamle dage placerede man dem bare efter de kom ind af døren. Så det er 

et forsøg på at tænke sikkerhed, og så er det et forsøg på at tænke, har vi … ser vi nogle indsatte, som 

måske er svage, men som ved at støtte hinanden kan blive bedre og kan ’overleve’… jamen så flytter vi 

dem sammen videre herfra. Så derfor blev det mig, som sad med det.  

Interviewer 1: Det lyder som om, man både tænker over at skabe et godt miljø for de indsatte indbyrdes, 

men også for personalet, så det bliver tåleligt at arbejde der? 

Ja det er i hvert fald det, vi tilstræber. Det er selvfølgelig klart, at stuerne [de ledige celler] er, hvor de er, 

og det kan vi ikke lave om på, men jeg kan høre på mine kollegaer, altså de andre souschefer, er hvis der 

er nogle, der er rigtig strenge, eller hvis de mangler nogle, der er ’voksne’ eller hvad man skal sige, nogle 

ældre, eller et eller andet og så gør jeg jo, hvad jeg kan for at flytte folk hen, hvor det giver mening 

senere. Og det er en viden, som jeg jo har, fordi jeg snakker med souscheferne hver dag. Som 

[socialrådgiverne] nødvendigvis ikke har, fordi de jo ikke snakker med dem hver dag” (souschef). 

Udover det rent pladsmæssige, synes der at være tre forskellige faktorer, der har betydning for, hvor den 

indsatte overføres til. Disse faktorer er dels et ordens- og sikkerhedsmæssigt hensyn, dels at opnå den 

bedste klientsammensætning på de modtagne afdelinger og dels en hensynstagen til den enkelte klient. De 

interviewede fængselsbetjente er ikke helt enige om, hvordan dette adskiller sig fra tidligere. En af 

fængselsbetjentene mener således, at det er de samme principper om ledige pladser, etnicitet, alder og 

sikkerhed, som også var gældende før, man fik modtagelsesafdelingen. En anden giver imidlertid udtryk for, 

at det er en fordel, at man kan tage hensyn til de indsattes behov og gruppedynamikken, når de skal 

placeres på en afdeling. Han forklarer:  

”Men man undgår nok det med, at de bliver trynet, de svage fanger. De får lov til lige at lande og falde 

til. Man kan ligesom vurdere, hvor de passer ind. De finder sammen med nogle andre ligesindede, eller 

hvad skal man sige. Det virker som en fordel, at de finder sammen i små grupper, rigtig mange af dem i 

hvert fald. Som så egentlig holder ved. Også selvom de ikke kommer på samme afdeling, men så snakker 

de sammen. Det, synes jeg, er en kæmpe fordel for dem” (fængselsbetjent 3).  

Når en indsat skal overføres, varsles den modtagne afdeling om, at han kommer. Det optimale ville være en 

varsling på 1½-1 uge forinden forklarer souschefen, men reelt kan det godt ske, at der kun er fire dages 

varsel. Herefter tilknyttes en kontaktperson, der arrangeres et handleplansmøde på den nye afdeling og 

den indsatte orienteres om, hvortil og hvornår han skal flytte.  Dette handleplansmøde vil som oftest ligge 
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før, den indsatte flytter til afdelingen. På handleplansmødet deltager socialrådgiveren fra 

modtagelsesafdelingen, socialrådgiveren fra den modtagne afdeling, den indsatte, kontaktpersonen på den 

modtagne afdeling og eventuelt andet fagpersonale (typisk uddannelses- eller karrierevejleder) i fald, det 

er relevant.   

Projektlederen fortæller, at man har afprøvet forskellige modeller i forhold til overleveringen af sagen fra 

modtagelsesafdelingen til den modtagne afdeling: 

”Vi startede ud med at prøve, om vi kunne overlevere mundtligt i telefonen og med mail, og det kan man 

ikke… For det første føler den indsatte ikke, at han er ordentlig med i det, og så har vi også været udsat 

for det med, at så taler man med den indsatte om noget her, og når de så kommer på den anden 

afdeling og taler med socialrådgiveren og betjent, og så siger de, det har jeg aldrig snakket om, eller det 

har jeg ikke lyst til at være en del af. Så der har vi gode erfaringer med, at vi overleverer, hvor klienten er 

der, og hvor der sidder en socialrådgiver, og at jeg også har været med. Men det, vi så har oplevet, er, at 

kontaktpersonerne, som er en betjent, som egentlig er ansvarlig for handleplanen, har følt sig lidt sat ud 

på et sidespor, og vi har også erfaret, at socialrådgiveren på den modtagne afdeling egentlig bare bliver 

et mellemled, én som bare giver information videre, fordi det egentlig er betjenten, som skal handle på 

de ting, vi har fundet frem til, eller de anbefalinger, vi laver. Så nu vil vi afprøve at lave det ved et 

handleplansmøde. Der har vi så snakket om, har vi ressourcerne til det? Men vi er nok kommet frem til, 

at dér, hvor det er en meget tung sag, så vil de ressourcer være givet godt ud på det tidspunkt. Og dér, 

hvor det er knap så tunge sager, da behøver vi ikke sidde med til et helt handleplansmøde. Der kan vi 

lave et overlap på et kvarter-en halv time og så gå videre, for handleplansmøder tager 1-1½ time. Det 

gør det.  

Interviewer 1: Hvem laver så handleplanen med klienten? 

Det gør socialrådgiveren og kontaktpersonen på den modtagne afdeling. Men vi vil gerne være med i 

overlap for at fortælle om, hvad der er sket, mens han har været her. Så man ligesom får samlet trådene. 

Interviewer 1: Hvornår ligger det handleplansmøde så? 

Det skal helst ligge i uge 3. men ligger det i uge 4, så kan han godt være flyttet herfra. De fleste flytter ud 

i uge 3” (projektleder).  

Efter de har forsøgt forskellige metoder, har modtagelsesafdelingen således fundet en 

overleveringsmetode, som fungerer. På interviewtidspunktet i juni var man lige begyndt at prøve denne 

metode af, og socialrådgiveren siger, at erfaringerne med at overlevere ved et handleplansmøde, har været 

”rigtig, rigtig godt” og forklarer:  

”Det giver et mindre led i forhold til, at vi normalt har overleveret til en socialrådgiver, som så har 

overleveret til en kontaktperson. Der er nogle gange nogle ting, der går tabt. Jeg synes, jeg oplever, at 

kontaktpersonerne sidder og noterer, okay, vi skal følge op på det og det og det, og så er det ligesom i 

gang. Så vi springer et led over. Så har der også været en snak om, at kontaktpersonerne føler lidt, at det 

er svært at overtage noget, som de ikke rigtig har et ejerskab i. Nu får de lidt et andet ejerskab, fordi nu 

går vi faktisk ind og bruger dem og siger, ”du er her faktisk, fordi den indsatte har brug for hjælp til det 

og det og det”. De bliver inddraget på en anden måde. Det tror jeg, at de bliver glade for. Men selvom vi 

laver afsoningsplaner, og vi skriver i handleplaner, så er der stadig masser af ting, som der skal følges op 

på, når de flytter. Det er ikke altid, vi når at få et svar omkring skolemeldinger, hvornår er det skolen 

starter, noget omkring udgang. Der er stadig masser af ting at gå videre med” (socialrådgiver).  
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I og med at handleplanen skal udarbejdes inden for fire uger, og den indsatte kan opholde sig i op til tre 

uger på modtagelsesafdelingen, synes der ikke at være meget tid til at udarbejde handleplanen, efter de 

indsatte er flyttet til den afdeling, vedkommende skal afsone på. Projektlederen medgiver, at det er kort 

tid, men mener, at denne problematik er løst ved at lave overdragelsen ved et handleplansmøde. Det 

betyder, at udarbejdelsen af handleplanen måske allerede går i gang, før den indsatte er flyttet på 

afdelingen.  

På interviewtidspunktet var modtagelsesafdelingen lige begyndt at foretage overlevering af sagen under et 

handleplansmøde. I et telefoninterview i september 2014 spørges projektlederen om deres erfaringer med 

denne nye praksis. Projektlederen oplyser, at hun vurderer, det går meget bedre, fordi der ikke er så mange 

informationer, som går tabt. Fra sag til sag vurderes det, hvem som skal deltage i handleplansmødet. Det er 

således ikke altid socialrådgiveren fra modtagelsesafdelingen, der deltager. Det kan også være 

uddannelses- eller karrierevejlederen, hvis der er fokus på uddannelse i afsoningsplanen. Når 

socialrådgiveren fra modtagelsesafdelingen deltager, bliver han/hun heller ikke under hele mødet, som 

godt kan tage 1-1½ time, men blot i de første 20 minutter.  

I interviewene med de indsatte synes de ikke at være særlig optaget af selve overleveringsprocessen. De 

har mere fokus på den usikkerhed, som er forbundet med overførsel til en ny afdeling. De er optaget af, 

hvornår de skal flyttes, hvor de skal hen, og hvem de skal flyttes sammen med. En indsat, som ikke tidligere 

har været i fængsel, fortæller:  

”I hvert fald hvad mig angår, så er det den samme gruppe, jeg render i. Jeg håber lidt på, at han også 

bliver flyttet over på C, for jeg ville være lidt træt af, at skulle væk fra dem. Så skulle man til at lære nogle 

nye at kende. Det er også det, jeg frygter ved at skulle flytte igen. Så skal man over finde nogle nye… og 

finde sig til rette derover. Nu ved jeg, at én af dem, jeg snakker med, lige er flyttet over på C, så det er 

fint nok. Så de lige kigger lidt på det. […] Det håber jeg i hvert fald, at det er sådan de gør det. Det synes 

jeg også, at de skulle kigge på, hvem man går med, så man kan flytte samme” (indsatte 1).  

Som tidligere nævnt har man på modtagelsesafdelingen fokus på, at indsatte kan have brug for hinanden til 

støtte, kan blive flyttet på samme afdeling. Om den indsatte i citatet ovenfor får sit ønske opfyldt, vides dog 

ikke. For at lette overgangen fra modtagelsesafdelingen til fællesskabsafdelingen, har man endvidere 

besluttet, at fællestalsmanden skal komme på modtagelsesafdelingen én gang om uge. Dette var endnu 

ikke indført på interviewtidspunktet. Ideen med besøget er at afmystificere, hvordan det er at afsone på en 

fællesskabsafdeling. Projektlederen forklarer det således:  

 ”[Førstegangsafsonerne] de kan godt være lidt bange for, hvad er det, der møder mig, når jeg kommer 

ud på en fællesskabsafdeling. […] Det forsøger vi at imødekomme ved at få fællestalsmanden herop, så 

han kan fortælle om… […] så de ikke føler, at det er helt fremmed for dem, det der sker på B og C. Det 

kan han så fortælle noget om” (projektleder). 

På et telefoninterview i oktober 2014 oplyser projektlederen, at fællestalsmanden har været på afdelingen 

”sporadisk”, dvs. han ikke har været der hver uge. Hun vurderer imidlertid, at det har fungeret fint, når han 

har været der, men siger, at de fra modtagelsesafdelingens side i øvrigt ”ikke blander sig” så meget i hvad 

der foregår, når talsmanden er på modtagelsesafdelingen. Personalet på modtagelsesafdelingen faciliterer 

fællestalsmandens besøg, men overværer det ikke. Efter hendes vurdering synes fællestalsmanden også, at 
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det fungerer godt. De indsatte på afdelingen har ikke overfor projektlederen givet udtryk for deres 

opfattelse af tiltaget.  Fællestalsmandens besøg fremgår ikke af ugeskemaet.  
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4. Diskussion af erfaringer og udfordringer med modtagelsesafdelingen  
Som beskrevet indledningsvis er modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved Sønder Omme et projekt, som 

stadig er under udvikling. Det betyder, at projektet ikke var færdigt, da evaluatorerne besøgte afdelingen i 

maj 2014 og foretog interview i juni 2014. Undervejs i projektet har projektlederen og personalet evalueret 

på indholdet, og programmet er blevet tilpasset løbende. Interviewene belyser i et vist omfang et 

øjebliksbillede af modtagelsesprojektet, hvilket betyder, at visse ting har ændret sig siden.  

Dette kapitel er inddelt i to hovedafsnit. I første afsnit præsenteres fordelene ved modtagelsesafdelingen. 

Det andet afsnit belyser nogle af de ulemper eller udfordringer, der er afdækket i forbindelse med 

evalueringen af modtagelsesafdelingen i Statsfængslet ved Sønder Omme.  

Overordnet set er personalet på modtagelsesafdelingen meget positive i forhold til modtagelsesafdelingen. 

Det kan dog næppe overraske, eftersom flere af dem som blev interviewet, selv har været med til at tegne 

projektet og starte det op. Det forhindrer dem dog ikke i at kunne pege på både fordele og ulemper ved at 

have en modtagelsesafdeling. Nogle af de ulemper eller udfordringer, de peger på, hænger sammen med, 

at man stadig er ved at udvikle og justere på projektet. Det betyder imidlertid også, at der allerede kan 

være taget hånd om nogle af de ting, som problematiseres i det følgende.   

4.1. Fordele ved modtagelsesafdelingen 
I det følgende beskrives nogle af de fordele, som personalet og de indsatte oplever i forbindelse med 

modtagelsesafdelingen. Der er særlig tre forhold, der fremhæves i den forbindelse. Disse er: 1) tidlig fokus 

på behov og prioritering, 2) præsentation af fængslet og dets tilbud, og 3) skærmning af de nye indsatte.  

4.1.1. Tidlig fokus på behov og prioritering  

En af de fordele ved modtagelsesafdelingen, som ofte bliver fremhævet, er den tidlige fokus på den 

indsattes behov og prioriteringen af disse.  

På spørgsmålet om vurderingen af om udarbejdelsen af afsoningsplaner og modtagelsesafdelingen har 

skabt en forbedret modtagelsesprocedure for de indsatte, svarer souschefen: 

”Det tænker jeg, at det har. Jeg kan godt se ideen i, hvorfor vi gør det. Og jeg kan også godt se, at når 

det er noget, vi gør alle steder [i kriminalforsorgen], og når det er noget, vi har lært at gøre… Det er klart, 

at lige nu øver vi os jo rigtig meget i, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, men jeg kan godt se 

ideen i, at man får en indsat ind og allerede i løbet af de første tre uger, eller de første syv dage har en 

afsoningsplan, der siger, hvad er det han skal her, hvad er vigtigst for ham. Jeg synes, at der hvor det 

bliver rigtigt tydeligt er, hvis vi har nogen, som gerne vil i behandling. Dem fanger vi meget før, end vi 

gjorde før, og det tænker jeg er godt givet ud” (souschef).  

Flere af personalet på modtagelsesafdelingen fremhæver, at den primære fordel ved at have 

modtagelsesafdelingen, er, at man hurtigere får afklaret den indsattes behov og derfor også hurtigere kan 

få igangsat de tiltag, den indsatte har brug for. Hele sagsbehandlingsforløbet igangsættes således på et 

tidligere tidspunkt. Modtagelsesafdelingens tidlige fokus på de indsattes behov gør endvidere, at de 

indsatte ikke kan ”putte sig”. Her beskriver først en socialrådgiver og derefter en fængselsbetjent 

fordelene: 
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”Jamen jeg tænker, at vi er mere intensive i forhold til at få afklaret den enkeltes behov hurtigt, så vi 

sætter massivt ind i starten, så vi hurtigere kan få dem placeret de steder, der giver mening i forhold til 

deres afsoning” (socialrådgiver). 

”Som princip synes jeg, at det er fint, for man lærer de indsatte noget om fængslet. De indsatte får rigtig 

mange gode informationer, hvis de vil, og de kan bruge dem til noget fornuftigt, hvis de vil. Og jeg tror 

også på, at det nytter, fordi vi har haft nogle indsatte, som har kunnet gå og putte sig. De er kommet til 

fængslet, og så går de lidt og putter sig. Og dem får man ikke øje på. Og det gør vi her. Vi kan finde dem. 

Vi kan se dem og hive dem ud, og vi kan tage dem ud fra mængden og sige, prøv lige og kom, lad os lige 

snakke lidt.[…]” (fængselsbetjent 1).  

En styrke ved modtagelsesafdelingen, der fremhæves af personalet, er, at man på modtagelsesafdelingen 

hurtigere får afklaret, om den indsatte har behov for og er motiveret til misbrugsbehandling. 

Projektlederen fortæller således, at den ambulante misbrugsbehandling har fået en stor tilgang af klienter, 

efter modtagelsesafdelingen er åbnet. Souschefen fremhæver desuden, at man fra modtagelsesafdelingen 

hurtigere får overført de indsatte til behandlingsafdeling i så fald de ønsker døgnbehandling. Hun giver et 

eksempel: 

”Altså vi havde et godt eksempel på et tidspunkt, hvor vi havde tre, som rigtig gerne ville i 

alkoholbehandling på Punktum, og da de havde været her i 2-3 uger, da flyttede vi dem alle i behandling 

på Punktum. Hvor jeg tænker, at det havde vi ikke gjort førhen. Der havde jeg måske haft en 

indsættelsessamtale med ham, og så ville der måske gå 14 dage-3 uger, før vi lavede handleplanen, for 

den skulle jo bare være inde for den første måned, ikk’? Og så først der ville vi nå frem til, det kan være, 

at vi skal finde ud af, om vi kan få ham på Punktum, og så går der måske 2 måneder, inden han kommer 

på Punktum, hvor her får vi det gjort inden for tre uger, ikke? Så jeg kan godt se ideen i, hvorfor vi skal 

gøre det 

Interviewer 1: Er det fordi, man spørger mere ind til deres problemer i starten? 

Nej, jeg tror ikke, at man spørger ind til det, men man får meget hurtigere lavet en prioritering af, hvad 

der er vigtigt. Fordi jeg synes egentlig, at her i fængslet, de indsættelsessamtaler, vi lavede førhen, var 

meget fyldestgørende, og jeg tror egentlig nok, at vi fandt ud af, hvad er problematikkerne, men vi fik 

nok ikke lavet en prioritering af, hvad der ville være mest relevant. Det blev måske meget bygget på, 

hvad den indsatte gerne ville. Og det tænker jeg også, at den stadig gør, men jeg tror, at fordelen ved at 

lave prioriteringen, er, at du sammen med den indsatte måske kan gøre det visuelt. At du siger ”prøv at 

hør der. Det kan godt være, at uddannelse for dig er det vigtigste, men med mindre du kommer igennem 

de her to ting (1. og 2. prioritet), så kommer du aldrig herned”. Og det gjorde vi jo ikke førhen. Og på den 

måde tænker jeg, at vi kan sætte hurtigere ind de steder, hvor der er behov for det. Og det vil jo typisk 

være behandling, hvor man kan sige, ”jamen du bliver jo ikke bilsælger, hvis du er alkoholiker”. Der er 

nogle ting, der skal gennemføres, før du når derned, hvor du gerne vil. Og jeg tænker ikke, at det er 

usædvanligt, for det er jo det, vi andre gør ude i privatlivet også. Vi sparer penge sammen for at kunne 

købe det her. Men mange af dem er jo ikke vant til det. Det tror jeg ikke” (souschef).   

Souschefen forklarer i citatet ovenfor, at den primære forskel fra de tidligere indsættelsessamtaler til den 

nuværende modtagelsesprocedure, er, at man nu hurtigere får foretaget en prioritering af den indsattes 

behov og indsatser. Og oplevelsen er, at prioriteringen kan bruges i arbejdet med klientens motivation.  
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4.1.2. Præsentation af fængslet og dets tilbud 

En anden fordel ved modtagelsesafdelingen, som fremhæves, er, at de indsatte bliver præsenteret for 
fængslet og alle dets tilbud.  
 
Modtagelsesafdelingens program i de første to uger blev gennemgået i kapitel 3. Projektledere svarer 

således på spørgsmålet om, hvad man gerne vil opnå med programmet: 

”Det, vi gerne ville opnå ved det, er, at de i den første uge får en introduktion til selve fængslet. Både 

området, hvilke personaler, der er, hvem skal de gå til, hvis de har forskellige spørgsmål. Og det vi i hvert 

fald især på misbrugsdelen har oplevet er, at de [ambulante behandlere] er blevet overrendt af klienter 

nu. For bare det, at de har været her oppe og sige hej, gør, at de lige pludselige ikke er så farlige. At de 

bare viser flaget. At de går på gangen. Det gør, at det er lettere for klienten at tage skridtet og gå over 

og snakke med dem” (projektleder). 

De indsatte på modtagelsesafdelingen bliver således præsenteret for fængslets forskellige faggrupper, fx 

misbrugsbehandlere, sygeplejerske og skolen, uafhængigt af om de har et aktuelt behov eller motivation. 

Tanken er at, når de indsatte først har fået kendskab til fagpersonalet og har fået sat et ansigt på, er det 

lettere at tage skridtet og tage kontakt. Ifølge projektlederen har denne strategi båret frugt, idet de 

oplever, at flere indsatte kommer i ambulant misbrugsbehandling.  

Flere af de indsatte, som medvirkede i interviewene, havde da også været i kontakt med behandleren og 

var allerede startet i ambulant misbrugsbehandling, mens de var på modtagelsesafdelingen. En indsat siger: 

”Ja, jeg har meldt mig til derover. Hun kommer jo og fortæller om, hvordan og hvorledes. Hun 

[misbrugsbehandleren] fortalte, at førhen kunne folk være her i flere måneder uden at vide, at de var 

der” (indsatte 2). 

Den samme indsatte forklarer: 

”Jeg har snakket med dem alle sammen omkring det, for at høre ind til det. For det kunne jo godt være, 

at man var interesseret i det alligevel… For der er meget af det, det har jeg alligevel brug for. Jeg synes , 

det er fedt nok, at man lige kan høre om det. Og jeg synes også, at man skal høre om det, man kan ikke 

bare sige nej til det, hvis man ikke har hørt om det” (indsatte 2). 

Et andet væsentligt indhold af programmet på modtagelsesafdelingen er, at de indsatte bliver præsenteret 

for alle fængslets beskæftigelsestilbud. Fordelen ved dette er, at de indsatte får en rundvisning på samtlige 

værksteder, og den indsatte kan efterfølgende søge det arbejde, som passer til den indsattes lyst og evner. 

Samtidig kan de indsatte, som tidligere har afsonet i fængslet, blive opmærksomme på, at man kan arbejde 

andre steder end ”man plejer”. Flere af de indsatte, som tidligere har afsonet, fremhæver præsentationen 

af fængslets tilbud og værksteder som en styrke ved modtagelsesafdelingen: 

”… du fik jo et andet indblik i arbejdspladserne, fordi man kommer med rundt og ser det. Man bliver ikke 

bare sendt ud, ”jeg synes du skal gå derover”. Sidste gang jeg var her, sagde de bare ”du kan komme 

sådan og sådan, hvad vil du, hvad har du lyst til?”  

Interviewer 2: Er der andre ting, der er anderledes ved modtagelsesafdelingen?  

Ja, skolen kommer også op fortæller, hvad de kan tilbyde sammen med behandlingen. Du får lov til at se, 

hvad der foregår de forskellige steder” (indsatte 4).  
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En anden siger: 

”Jeg har hørt nogle forskellige opfattelser af modtagelsen. Jeg synes, det [er] ret godt på den måde, at 

de får rundvisning, og ser hvad det er for noget arbejde og forskellige ting, og der er gåtur. Man ved, 

hvor man er, og hvad muligheder der er. Jeg synes, det er en god måde. 

Interviewer 2: Har du været her før? 

Ja, jeg har været her før, det er derfor jeg mener, at modtagelse er en god ting. En dag i køkkenet, en 

anden dag er det en anden arbejdsplads. De kan se de forskellige ting, de kan i afsoningen, for normalt 

finder de et eller andet, og det er ikke godt, og det er heller ikke godt”(indsatte 3). 

En styrke ved, at de indsatte bliver præsenteret for samtlige værksteder, er endvidere, at man måske i 

højere grad kan undgå, at de indsatte hopper fra værksted til værksted, fordi man som udgangspunkt får et 

bedre match mellem værkstedet og indsattes lyst og evner.  

De fleste af de indsatte, som blev interviewet, havde da også besluttet, hvor de gerne ville arbejde, efter de 

havde været på rundvisning. Én ønskede at komme i snedkeriet, en anden at komme i stalden, en tredje at 

komme i skoven, en fjerde i produktionsværkstedet osv. Det kan dog ikke vurderes, om disse var blevet 

arbejdsplaceret et andet sted, hvis de ikke var blevet præsenteret for alle arbejdssteder. De indsatte giver 

dog udtryk for, at de sætter pris på, at blive præsenteret for alle arbejdspladser, også selvom de skulle 

vælge det ”de plejer”. En indsat, som tidligere har afsonet i Statsfængslet ved Sønder Omme og forinden 

havde besluttet sig for, hvor han ville arbejde, har dog alligevel sat pris på at se de forskellige 

arbejdspladser. Han siger: 

”Jeg havde jo fundet et sted. Selvfølgelig var det meget rart at komme rundt og se de andre værksteder, 

men jeg havde besluttet mig. Et eller andet sted var det en lille smule spild af tid, men det var okay sådan 

set, for jeg har ikke set køkkenet før og sådan nogen ting. Så det var okay. […] 

Det er en meget god ide, synes jeg alligevel, at folk lige ser, hvad der er. Det synes jeg faktisk er okay. 

Selvom det ikke var af interesse for mig, men jeg kunne godt forestille mig, at andre – specielt folk der er 

her første gang – får set det.  

Interviewer 2: Selvom du havde besluttet dig for, hvad du ville, hvorfor var det så godt for dig at vide, 

hvad der fandtes?  

Jeg vidste godt, hvad der fandtes, men jeg har ikke set de forskellige ting.  

Interviewer 2: Hvorfor var det godt for dig, tror du?  

For at se, hvordan det fungerer derovre. Se hvordan de forskellige værksteder fungerer, og se hvad man 

skal lave, det vidste man jo ikke helt” (indsatte 6). 

Hensigten er blandt andet, at arbejdsplaceringen i højere grad skal være styret af den indsattes ønsker og 

evner, frem for hvor der er ledige pladser på værkstederne. Præsentationen af mulighederne på fængslet 

er et skridt i den rigtige retning, men det er stadig en udfordring, at selvom en indsat, skulle ønske at 

komme til at arbejde i stalden, er det ikke sikkert, at der er plads til ham på det pågældende tidspunkt. Man 

kan således ikke komme uden om, at kapaciteten på arbejdspladserne også har en betydning for, hvor de 

indsatte arbejdsplaceres som udgangspunkt. På spørgsmålet om man i fængslet har kunnet registere, at der 
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bliver bedre match mellem de indsattes ønsker og værkstedsplads efter, at de indsatte præsenteres for alle 

værksteder, svarer projektlederen:  

”Nej ikke rigtig. Det synes jeg ikke, vi kan. Grunden til, at det er alle arbejdsstederne [der bliver 

præsenteret], det er for, at det skal være en introduktion til fængslet, så kommer de ud og ser fængslet. 

Men selve det, er det nok bedre at spørge en værkmester om, for det er dem, som kan have en 

fornemmelse af, om det bliver mere målrettet. Fordi sådan som det ser ud nu, så er vi stadig underlagt, 

hvad der er af pladser ude i fængslet hos værkmestrene, hvor vi [på modtagelsesafdelingen] har det 

sådan, at hvis han siger, han gerne vil være snedker, så skal han da over i snedkerværkstedet, men hvis 

snedkeren er fuldt booket, med det antal han kan have, så kommer han ikke i snedkerværkstedet. Så på 

den måde er der nok nogle andre faktorer, som spiller ind, som egentlig lidt irriterer os her. Så vi er 

underlagt nogle ting, som vi ikke rigtig er herre over. Som vi synes er lidt irriterende” (projektleder). 

Selvom der aktuelt ikke er en ledig arbejdsplads på det værksted, den indsatte foretrækker, kan det 

imidlertid være, at han kan komme derhen på sigt. Dermed kan det vise sig, at rundvisningen på 

værkstederne alligevel har været en god investering.  

4.1.3. Skærmning af de indsatte 

En tredje fordel, som fremhæves ved modtagelsesafdelingen, er, at de indsatte skærmes i forhold til de 

andre indsatte. Skærmningen består i, at man forsøger at undgå negativ påvirkning fra de andre indsatte, 

og at man forsøger at give de indsatte en blid start på afsoningen, hvor det er personalet, der præger de 

indsatte.  

 

Det, man ønsker at opnå, er, at de indsatte på modtagelsesafdelingen primært bliver påvirket af personalet 

på modtagelsesafdelingen og fængslet øvrige fagpersonale. Fx i forhold til valg af arbejdssteder eller tilbud 

som uddannelse og misbrugsbehandling. Men vil således gerne undgå, at nye indsatte påvirkes af andre 

mere garvede indsatte, som siger ”du skal ikke gå i behandling” eller ”du skal ikke arbejde i stalden for det 

er dårligt”. Dette er man kommet til livs på modtagelsesafdelingen, vurderer projektlederen.  

 

Som tidligere beskrevet er de indsatte på modtagelsesafdelingen ikke afskærmet fuldstændig fra andre 

indsatte, idet de kan have kontakt med de indsatte fra andre afdelinger i cafeen, ved købmanden, på 

kondistien, i træningslokalerne eller på udendørsarealer. Alligevel virker det som om, at det er lykkes at 

skabe sin ”egen verden” i modtagelsesafdelingen, hvor der er lidt andre spilleregler end på fængslets 

fællesskabsafdelinger. Fx at de indsatte har tættere kontakt med personalet. En fængselsbetjent beskriver 

det nedenfor. Han svarer på spørgsmålet om, de indsatte på modtagelsesafdelingen er afskærmet fra de 

andre indsatte: 

 
”Det synes jeg, de er. De er ikke afskærmet fra hinanden selvfølgelig. De går de der 25, men jeg synes 

faktisk, at vi afklimatiserer dem på en god måde her. Jeg synes faktisk, at de har deres egen lille verden 

her, som man er en del af de tre uger, man er der, og så kommer man videre. Dem, der er her, går op i 

det med deres pligter. Dem, vi får besøg af fra fremmede afdelinger, der kommer her, det er nogen, der 

lige er flyttet, som så har lavet nogle relationer på de her tre uger med dem, der stadig er her. Det er 

dem, der kommer. Det er ikke dem, der har været i fængslet i lang tid, der kommer og socialiserer her. 

Det er dem, som måske lige er flyttet, og som har været i madgruppe i de sidste to uger med nogen på 

afdelingen. Så kommer de jo stadigvæk og snakker. Men jeg føler faktisk lidt, at det er to verdener. Der 
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er modtagerafdelingen, og så er der de andre. Selvom det ligger her midt i det hele. Altså i fængslet” 

(fængselsbetjent 2).  

Samme fængselsbetjent er dog bange for, at det kun er en stakket frist, og at den negative påvirkning fra de 

andre indsatte alligevel sker, når de overføres til fællesskabsafdelingerne. Han siger: 

”Der skal de nok hurtigt nå at blive skadet. De skal nok hurtigt nå at pille alt det ned, som vi har bygget 

op i tre uger (fængselsbetjent 2). 

Spørgsmålet er således, om den gode stemning og tættere relation mellem indsatte og personalet på 

modtagelsesafdelingen bringes videre, når de indsatte overføres til fællesskabsafdelingerne. Det kan denne 

evaluering imidlertid ikke belyse, eftersom der ikke er foretaget interviews med ansatte på de modtagne 

afdelinger. Adspurgt herom siger souschefen, at hun håber, at ånden fra modtagelsesafdelingen bliver 

båret videre til de andre afdelinger, men at det er svært at sige. Hun beskriver de mange fordele ved at 

have en modtagelsesafdeling, hvor man samler de indsatte, frem for blot en modtagelsesprocedure. 

”Interviewer 1: Er der nogle fordele ved at samle dem på den samme afdeling. Jeg tænker: Kunne man 

ikke have samme modtagelsesprocedure på B og C, hvis de kom direkte der? 

Jo men det er jo det med, at man måske gerne vil forsøge at skærme dem i det omfang, at de .. Før når 

man kom ind på en fløj, så kom man lynhurtigt enten i den eller den gruppe, og så havde du måske ikke 

så mange muligheder derfra, for så blev du låst i en eller anden rolle, og så var det sådan det var. Her er 

de hele tiden så nye alle sammen, at de ikke når at lave deres grupperinger. Den eneste gruppering, de 

kan nå at lave her, er en madgruppe, og så er det det. Og så tænker jeg, at fordelen ved at samle det er, 

at du har mulighed for at tilknytte sådan én som [værkmesteren], som er ved dem hele tiden. Bare det at 

vi er gået fra en almindelig afdeling til en modtagelsesafdeling gør, at vi lige pludselig har døren til at stå 

åben hele tiden ud til fløjen. Det havde vi heller ikke i gamle dage. Men fordi det er blevet et 

modtagelsesafdeling af en eller anden årsag, så står døren bare altid åben. Og jeg synes, at det gør, at 

forholdet betjent og indsatte imellem bliver et helt andet, og det tænker jeg ikke, at man ville kunne få, 

hvis man gjorde det på de andre afdelinger. For så ville der stadig være indsatte, som havde været her 

længe, og som vil have en helt dagsorden og som lynhurtigt ville shanghaje dem, de nu gerne ville have 

med i deres gruppering. Så det er for at skåne dem og sige ”det er en åben bog”, vi får lov at arbejde 

med så længe, de er her, for de skal ikke leve op til en masse uden for fløjen. De skal ikke tage stilling til, 

om de vil være med den gruppe eller den gruppe. De skal egentlig bare være her. Og så fordi vi er ude 

med dem… jeg kunne ikke forestille mig, at man kunne sidde på en almindelig fællesskabsafdeling, og så 

var der 10, man skulle holde morgenmøde med, for så ville de sidste 20 stå herude og sige ”hvad fanden 

har de gang i? Det er dybt åndssvagt det der”. Og det ville gøre, at de 10 ikke gad at være med.  Det 

undgår vi ved, at alle skal være med. [Socialrådgiveren] har kontor derude, det gør jo, at der er ”voksne” 

eller personale hele tiden på den ene eller anden måde, og det ville du heller ikke kunne gøre på samme 

måde på [en fællesskabsafdeling]. Så jeg tror det bedst og nemmest at have dem sammen” (souschef). 

Evaluator har fået den opfattelse, at man med modtagelsesafdelingen har skabt en afdeling, hvor 

rammerne for, at der kan foregå mere relationsarbejde, er til stede, om end potentialet ikke bliver fuld 

udviklet. Det hænger nøje sammen med de udfordringer, som modtagelsesafdelingen har oplevet jf. det 

følgende.  
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4.2. Ulemper og udfordringer ved modtagelsesafdelingen  
I det følgende beskrives nogle af de ulemper eller udfordringer, som modtagelsesafdelingen har oplevet. 

Der er særligt fire forhold ved modtagelsesafdelingen, som problematiseres af personalet og/eller de 

indsatte på afdelingen. Disse fire forhold er 1) flow, 2) arbejdspres, 3) program og programlængde og 4) 

overførsel til afsoningsafdeling. Som det vil fremgå, er nogle af emnerne til dels overlappende. Der er 

således tæt sammenhæng mellem flow og arbejdspres.  

4.2.1. Flow 

Det første forhold, der problematiseres ved modtagelsesafdelingen er modtagelsesafdelingens flow af 

klienter. Der synes at være to forskellige udfordringer ved afdelingens flow af klienter, hvoraf den ene er en 

stor gennemstrømning af klienter, mens den anden udfordring er en ujævn tilgang af klienter.  

Stor gennemstrømning af klienter 

Der er ingen tvivl om, at der er en stor gennemstrømning af klienter til modtagelsesafdelingen. Det giver sig 

selv, at der kommer mange nye indsatte i og med, at alle de indsatte, som vurderes at skulle afsone på B, C 

og F-øst, skal gennem modtagelsesafdelingen. I maj, juni og juli 2014 tilgik 104 klienter til afdelingen.  

For de ansatte betyder kombinationen af en stor gennemstrømning af klienter og mange arbejdsopgaver en 

risiko for, at opgaverne får karakter af samlebåndsarbejde. En fængselsbetjent forklarer, at ”man ikke når 

at få en relation” til klienterne, før de er væk igen, og kalder relationen for ”upersonlig”. Samme 

fængselsbetjent siger: 

”Så der er da hele tiden pres på, det kan man godt fornemme. Det kan vi da også selv se, når vi ser på 

den tavle (PC-skærmen i forkontoret), der er da mange, der mangler en masse krydser. Så det bliver 

hurtigt noget samlebåndsarbejde, at man bare skal køre nogen igennem. Det er lidt ærgerligt også, at 

det skal være så… Jeg synes der er næsten for mange nye i perioder. Man når aldrig med rigtigt. I 

perioder, hvor man er ved at være med er det dejligt. Så bliver der lidt overskud til andet også. Men lige i 

perioder er det stramt. Hvor man bare hele tiden er bagefter. Det bliver hårdt” (fængselsbetjent 3). 

Ligeledes bidrager de tidsmæssige krav i forhold til udarbejdelsen af afsoningsplanen til, at opgaverne 

risikerer at få karakter af samlebåndsarbejde. På spørgsmålet, om hun kan se nogle ulemper ved at have en 

modtagelsesafdeling svarer souschefen: 

”Og så kan jeg jo se, at det giver travlhed. Jeg kan godt se, de der tidsmæssige krav, der er sat op, de 

gør, at både socialrådgiverne og betjentene altså de har drøntravlt. Det har de. Og ulempen ved at 

have så travlt kan for mig blive, at det bliver samlebåndsarbejde. Tænker jeg. Altså har du fire 

modtagelsessamtaler, du ved, bare skal holdes i dag for ellers overskrider du tidsfristen, så kunne du 

godt frygte, at når du kommer til nr. 2 eller 4, så sidder du bare sådan [trommer med fingrene], fordi 

nu skal jeg også lige huske at få skrevet det ind, inden jeg skal hjem. Der ser jeg måske nok nogle af 

faldgrupperne”(souschef). 

For de indsattes vedkommende har den store gennemstrømning af nye indsatte primært den betydning, at 

de skal forholde sig til nye ansigter hele tiden. En indsat, som ikke tidligere har været i fængsel, beskriver 

stemningen på afdelingen som ”anspændt”. Da interviewet er ved at slutte, og han bliver spurgt, om han 

har noget at tilføje, siger han: 

”Det er underligt at sidde herover. Der er en anspændt stemning hele tiden. 
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Interviewer 1: Anspændt? 

Jeg ved ikke lige hvorfor, men den er lidt anspændt mellem os alle sammen.  

Interviewer 1: Er det fordi der kommer nye hele tiden? 

Ja, jeg tror, det er lidt det der med, at så kommer der en ny, og så går der én, og så kommer der én ny og 

så går der en ny, og så kommer der en ny. Det er i hvert fald hård at se, jamen så går han… så hvis man 

er kommet til at snakke godt med ham, som går, og så forsvinder han bare.  

Interviewer 1: Så man skal hele tiden lære nogle nye at kende? 

Ja, det er lidt hårdt. Men holder sig til dem, man startede med at snakke med første dag, man er her. 

Sådan mere eller mindre” (indsatte 1). 

I afsnit 4.1 blev det fremhævet som en fordel ved modtagelsesafdelingen, at nye indsatte ikke straks 

indplaceres i et allerede eksisterende hierarki på en fællesskabsafdeling. Man bør dog også have sig for øje, 

at det kan være en stressfaktor for nogle indsatte at skulle forholde sig den stadige tilgang af nye indsatte 

til modtagelsesafdelingen.  

Ujævn tilgang af klienter 

Som det fremgik af kapitel 3 har tilgangen af indsatte til afdelingen været ujævn. Projektet er normeret til 

10 indsatte pr. uge, men der har været uger, hvor tilgangen har været væsentlig mindre, og uger hvor 

tilgangen har været større. Personalet på modtagelsesafdelingen oplyser desuden, at de ligefrem har haft 

uger med hhv. 14 og 18 nye indsatte.  

Der synes således – i hvert fald i perioder – at være en ubalance mellem tilgangen af indsatte og 

personaleressourcer på afdelingen. Ubalancen kan både skyldes, at der er for stor tilgang af indsatte, eller 

at der for få ansatte. Det er dog ingen tvivl om, at de ansatte på modtagelsesafdelingen har temmelig travlt.   

Som tidligere nævnt har mange af fængselsbetjentene søgt til modtagelsesafdelingen, fordi de ønsker en 

arbejdsplads, hvor tingene ”går lidt stærkt”. Personalet på modtagelsesafdelinger giver imidlertid udtryk 

for, at det går for stærk. I forbindelse med, at de beskriver deres arbejdsopgaver, bruger de ord som ”tryk 

på”, ”run på”, ”stressende”, ”pres på”, ”drøn på” og ”ligger vandret”. Det kan måske gå an i en 

overgangsperiode, men vurderes ikke at være hensigtsmæssigt som et arbejdsvilkår.  

Den periodevise store tilgang af klienter til afdelingen betyder således, at der generelt er et stort 

arbejdspres blandt personalet på modtagelsesafdelingen. Konsekvenserne af dette diskuteres nærmere i 

det følgende afsnit. En anden betydning af den periodevise store tilgang af klienter til afdelingen er, at der 

opstår en flaskehals i forhold til at få afviklet modtagelsessamtaler. Det betyder, at fængselsbetjentene 

bliver rykket af socialrådgiverne for at nå nogle modtagelsessamtaler. En fængselsbetjent siger: 

”Det, jeg sidder og laver, er meget modtagelsessamtaler og indstillinger og de små ting. Selve 

afsoningsplanen er socialrådgiverne, der sidder og laver den. Man kan godt fornemme, at der er lidt 

tidspres på. Vi får en mail i ny og næ ”I må meget gerne nå modtagelsessamtaler og 

misbrugsvurderinger på den her vagt”” (fængselsbetjent 3). 
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I princippet burde de indsatte have en modtagelsessamtale før de taler med en uddannelses- eller 

karrierevejleder, men nogle gange bliver der byttet om på rækkefølgen, fordi fængselsbetjentene ikke kan 

følge med. En fængselsbetjent beskriver, hvordan han oplever det store rykind af nye klienter: 

”Vi har en stille og stabil afdeling, hvor vi er med på alle samtaler og har styr på tingene, og så kommer 

der rigtig mange på en uge, og så vælter læsset, og det gør det både afdelingsmæssigt men også 

samtalemæssigt. Vi får ikke afholdt samtaler i løbet af to dage. Og det er stressende for alle. Og der 

kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man kunne lave det sådan, at man sagde, jamen to gange om ugen 

tirsdag og fredag fx, der kommer de indsatte, og i mellem tirsdag og fredag, skal vi have indsatte flyttet 

ud plus vi skal kunne holde de samtaler, så har vi tiden til at holde de samtaler med dem. Det synes jeg 

kunne være godt.  

Interviewer 1: Skal de samtaler holdes i løbet af dagen? 

Ja, der er for meget tryk på om formiddagen, så de fleste samtaler bliver holdt om eftermiddagen. Efter 

[de indsattes] arbejdstid. Men når vi har 17 mand, som kommer i løbet af en uge, så er der jo nogle 

kollegaer, som bliver rigtig rigtig presset” (fængselsbetjent 1). 

Flere af de ansatte på modtagelsesafdelingen har forslag til, hvordan man kan undgå et stort arbejdspres på 

grund af en ujævn tilgang af klienter. Én foreslår således, at der kun skal komme indsatte to dage om uge 

(jf. ovenfor), en anden foreslår, at centralvagten kun sender én ned på afdelingen af gangen – ikke to 

samtidig, og flere af dem nævner, at det ikke er optimalt at modtage nye klienter samtidig med, at der er 

lønudbetaling til de andre indsatte på modtagelsesafdelingen. Én af de erfaringer, man har gjort sig på 

modtagelsesafdelingen er således, at timingen er vigtig i forhold til at modtage nye klienter. Projektlederen 

fortæller:  

”Nu kan man sige, vi har fået to i dag. Midt i løn-udbetalingen. Det skaber ikke, synes jeg, en særlig god 

modtagelse, fordi betjentene har supertravlt med at betale løn ud. Og… så der er nogle ting, som vi skal 

have justeret, og hvor vi skal have lavet nogle klare aftaler om, hvordan gør vi det her. Fordi den indsatte 

på den måde egentlig bare bliver sat ind som i gamle dage. Men hvis han nu var kommet i morgen 

eftermiddag, hvor der er ro på, så ville man have tiden til at give ham den grønne mappe, som vi har 

lavet herude og forklare ham noget mere. Det er der ikke tid til [under lønudbetalingen], så der skulle 

man måske lige have en aftale om, at det skal ske inden vi har lønudbetaling eller efter. Hvis man ved, at 

der er noget run på lige nu, så kan de godt sidde nede i centralvagten lidt tid, inden de kommer her op. 

For at det skaber lidt bedre modtagelse. Så der er mange justeringer, … nej måske ikke mange, men der 

er nogle justeringer, som jeg synes vi skal have gjort, for at jeg tænker, det bliver helt vildt godt. Det vil 

jeg være ærlig omkring” (projektleder). 

4.2.2. Arbejdspres 

Det synes således at være enighed blandt personalet på modtagelsesafdelingen om, at de har travlt. Som 

ovenfor nævnt skyldes det dels den ujævne tilgang af klienter, hvilket betyder, at man i perioder har haft et 

stort ryk ind af klienter. En anden årsag til arbejdspresset er den forholdsvis korte frist, der findes i forhold 

til at udarbejde afsoningsplanen. 

En tredje årsag til det store arbejdspres er ifølge fængselsbetjentene, at man har overtaget nogle opgaver, 

som kontaktpersonerne tidligere havde med at lave misbrugsvurderinger og indsættelsessamtaler. Derved 

har man aflastet kontaktpersonerne fra de øvrige afdelinger, men det har ikke ført til, at man har tilført 
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ekstra personaleressourcer i form af fængselsbetjente til modtagelsesafdelingen. En fængselsbetjent siger 

således om årsagen til og herefter konsekvensen af arbejdspresset: 

”Ja, fordi vi har hele det her modtagelseselement samtidig med, at vi fungerer fuldstændig som en 

almindelig afdeling samtidig. Vi har også den samme optælling som på de andre afdelinger, vi har også 

nu her lønudbetaling, som de har på alle de andre afdelinger. På en almindelig fællesskabsafdeling, der 

fylder det meget, men det gør det jo også på vores. Så der, hvor de andre måske er fyldt op til 120 pct., 

så lægger vi lige 40 oveni, fordi det er os, der får alle de nye. På de andre afdelinger holder de jo ikke 

indsættelsessamtaler mere. De laver heller ikke så mange misbrugsvurderinger mere, hvad jeg hører. De 

tager jo heller ikke imod, så de laver jo heller ikke indsættelser. Så har vi oveni det, som vi har fået af 

opgaver fra de andre afdelinger, så har vi jo også så fået nogen oveni, i forhold til det med, at de ikke går 

på arbejde, så de har pligter, og dem skal vi kontrollere […] (fængselsbetjent 2).  

I citatet herover beskriver fængselsbetjenten, hvordan der er mange arbejdsopgaver, fordi der er tale om 

almindelige arbejdsopgaver som på en fællesskabsafdeling suppleret af opgaver omkring indsættelse og 

modtagelse som før var fordelt ud på flere afdelinger. Nedenfor fortæller samme fængselsbetjent, at det er 

modtagelsessamtalerne, de må udskyde, når der er travlt. 

Interviewer 2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger, at I har alle de almindelige opgaver 

som man har på enhver anden afdeling oveni også. I er jo også bare mennesker. Hvad for noget andet 

bliver så nedprioritet?  

Det er samtalerne, der bliver nedprioriteret. Dem skubber vi foran. Vi skubber dem foran i en kæmpe 

bunke og har så dårlig samvittighed over at tage hjem kl. 21.30 og vide, at man har sendt en kæmpe 

bunke videre til dem, der møder dagen efter. Det er det værste. Så tænker man over, hvad har jeg lavet 

hele dagen? Fordi vi skal nå de samtaler. Så har man fundet ud af, jamen vi ligger jo vandret, og vi har 

ikke fået spist aftensmad. Så det er ikke fordi, vi ikke har lavet noget. Det er fordi, vi laver alt det andet 

også, og så laver vi en samtale, og vi er stolte af hinanden, når vi får lavet en samtale. Samtidig med, at 

jeg når en samtale, er der stadig ni, der mangler. Dem skubber jeg videre til de næste. Det er samtalerne, 

vi skubber videre, fordi vi skal jo tælle op. Der er de her meget tunge regler, som hører til almindeligt 

afdelingsarbejde. Og det bliver gjort. Det er, hvornår vi tæller op, og medicinen skal de have, når den 

kommer. Det er alt det her forefaldende arbejde, der hører til en afdeling. Det kan ikke skubbes væk. Vi 

skal give dem medicinen, når de beder om medicinen. Og vi skal tælle dem op for at sikre, at de er der. Vi 

skal låse dem inde. Vi må heller ikke blive på afdelingen efterfølgende for at lave sagsbehandling. Heller 

ikke med dem, når de er låst inde alle sammen, så er de låst inde. Så må vi ikke lave mere arbejde. Så er 

der ugemøder, vi skal til. Det undlader vi heller ikke at deltage i. Vi lader være med at spise, og så 

skubber vi det der bjerg foran til de næste” (fængselsbetjent 2). 

Citatet her viser, hvordan det bliver en stressfaktor, at de ikke kan nå modtagelsessamtalerne og må 

videregive dem til kollegaerne på den næste vagt. Man har dårlig samvittighed over at give ”bunken” 

videre. Det kan dermed også blive en konsekvens af arbejdspresset, at det bliver svært at nå at udarbejde 

afsoningsplanerne inden for fristen på 7 hverdage. 

En anden central konsekvens af arbejdspresset er, at der ikke bliver tid nok til det relationsarbejde, som 

flere fængselsbetjente efterlyser og som det var meningen, der skulle være plads til på 

modtagelsesafdelingen. En fængselsbetjent fortæller, at han gerne ville have mere tid ”på gangen”: 
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”Interviewer 2: Det arbejde på gangen, som du godt kunne savne, at der var lidt mere af. Kan du sige lidt 

mere om, hvad det er du tænker, at det er for en type arbejde?  

Det er lidt mere bare det med at vise sig ude på gangen. Vise at man er der. Det kan både være med 

kontrol, men lige så meget lige at sige hej, og hvad laver I og ligesom skabe nogle relationer. Det bliver 

der bare ikke så meget af. Engang imellem kan man være heldig, at der er tid til det, og så kan man også 

lynhurtigt skabe det, men altså der er også perioder, hvor man nærmest ikke når det, inden de er væk 

igen. ”Hvad var det egentlig du hed?” (fængselsbetjent 3).  

Som tidligere nævnt kan den tættere kontakt til de indsatte være én af de bevæggrunde 

fængselsbetjentene har haft for at søge på modtagelsesafdelingen. Fængselsbetjentene synes imidlertid at 

have forskellige opfattelser af om vilkårene for relationsarbejde på modtagelsesafdelingen. En anden 

fængselsbetjent forklarer om sin måde at lave relationsarbejde i en ellers travl arbejdsdag: 

Interviewer 2: Hvad med den del af jeres arbejde, som handler om at være ude blandt de indsatte. Det 

man måske vil kalde relationsarbejdet. Er der tid til det, når I nu har den her bunke, der hele tiden ligger?  

Det synes jeg, er lidt op til en selv. Man kan det godt. I hvert fald lige så meget, som man kunne før. Jeg 

ved så ikke, hvordan det er på de andre afdelinger nu, om de lige pludselig har mere tid, nu de ikke skal 

lave indsættelsessamtaler. Det ved jeg ikke. Jeg laver relationsarbejde, når jeg skal derud alligevel. Det 

vil sige, at jeg i stedet for at tælle op og ikke snakke med dem, så tæller jeg op og snakker med dem. Så 

mit relationsarbejde foregår inden for de rammer, der i forvejen er til det. Det er da også derfor, jeg 

egentlig synes, det er relevant med de her pligter, og jeg viser en glæde ved at sige, ”jamen nu skal jeg 

komme og kontrollere”. Så tager jeg den, og så går jeg med ud, og så roser jeg. ”Næ, der ligger lige lidt 

der…” Jamen det var ikke hans og.. Den måde, det kan godt passes ind. Fordi jeg har ikke taget det her 

job, fordi jeg troede, at jeg skulle stå og spille bordtennis. Det er jeg ikke skuffet over, at jeg ikke står og 

spiller bordtennis. Det, jeg måske er mest skuffet over, er det her med, at det kunne blive så meget mere, 

hvis det blev indarbejdet med, at vi f.eks. skulle lave mad sammen med dem, spise sammen med dem. 

Det har jeg prøvet på en anden afdeling, jeg har arbejdet på. Det kan sagtens køres ind, hvor det bliver 

en del af arbejdsopgaven og ikke, at man bliver set skævt til af ens kolleger, fordi at man har dårlig 

samvittighed, fordi man er ude. Det ville jeg ikke gøre nu. Jeg ville selvfølgelig have dårlig samvittighed 

overfor mine kolleger, i at jeg ikke tager en tørn på kontoret sammen med vedkommende og egentlig 

belaster vedkommende mere ved ikke at være der, og så er jeg lige ude og lege lidt med de indsatte. Eller 

så er jeg lige ude og lave lidt mad. Det har jeg slet ikke samvittighed til.  

Interviewer 2: Du har brug for, at man får det sat lidt på skema eller papir, at det er det, vi gør.  

Ja, som det er nu, der laver jeg relationsarbejdet indenfor de rammer, det er tilladt. Det er det ved 

optælling. Jamen så må jeg jo gøre det der. Så er det, hvis jeg siger ”jamen jeg går lidt ud og snakker 

med den indsatte om det her” og så snakker jeg også med ham om det her, men jeg snakker også lige 

med tre andre på vej derned. Det må jeg godt, men det er ikke tilladeligt, at jeg siger ”nu går jeg lige ud 

og spiller bordtennis med de indsatte”, så det gør jeg ikke, fordi det er der ikke plads til. Så jeg vil sige, 

der er nok tid til det inden for de rammer, der er, hvis man er god nok til at få det kombineret med de 

arbejdsopgaver, der er. Men det kunne være meget mere. Det er nødt til at være koblet til 

arbejdsopgaverne, ellers bliver man set skævt til” (fængselsbetjent 2).  

Fængselsbetjenten ovenfor siger på den ene side, at relationsarbejdet er muligt indenfor de givne rammer 

på modtagelsesafdelingen, men efterlyser samtidig, at det var mere ”tilladeligt” at tilbringe tid sammen 

med de indsatte frem for at ”tage en tørn på kontoret”. Det utilladelige består i, at man ikke kan lave 
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sagsbehandlingsarbejde, hvis man er på afdelingen sammen med de indsatte. Det handler altså ikke om, at 

relationsarbejdet er noget kollegaerne ser skævt til. Under de givne rammer er der ikke tid nok til at lave 

relationsarbejde, fordi de øvrige opgaver fylder så meget af fængselsbetjentenes tid. Det synes at være 

værkmesteren, som tilbringer flest timer sammen med og dermed har den tætteste kontakt med de 

indsatte. Fængselsbetjentenes forventning om at arbejde på en modtagelsesafdeling, hvor man har tæt 

kontakt med de indsatte, synes således ikke at blive indfriet.  

I det ovennævnte har fokusset været på modtagelsesafdelingen. En del af personalet (fængselsbetjente og 

souschef) på afdelingen F betjener imidlertid også afdeling F-øst. Der er forskellige holdninger blandt 

personalet til, hvorvidt det skaber gnidninger. Én af fængselsbetjentene vurderer således, at det er 

uproblematisk at servicere de to afdelinger samtidig på trods de forskellige typer af arbejdsopgaver. En af 

de andre fængselsbetjente er dog af den opfattelse, at klienterne på F-øst bliver lidt klemt og glemt i farten. 

Han siger:  

”De føler, at de bliver lidt klemt. I forhold til den gang, det var en almindelige afdeling og en 

kontraktafdeling. Det kan jeg egentlig godt forstå. Den [modtagelsesafdelingen] fylder meget. Det er 

klart, at det er det, man prioriterer, for det er der, der hele tiden er drøn på. De [klienterne på 

kontraktafdelingen] passer selvfølgelig også stille og roligt sig selv, men det er jo ikke meningen. Der 

skal man jo også stadigvæk ud og snakke med dem, og lave noget med dem. Det er der bare ikke tid 

til” (fængselsbetjent 3).   

Efter interviewtidspunktet har souschefen gennemført en runde, hvor hun har talt med personalet om, 

hvorvidt arbejdet svarer til de forventninger, de havde, da de søgte til modtagelsesafdelingen. På 

spørgsmålet om, hvorvidt denne runde har ført til ændringer, fx at noget af personalet er stoppet, fortæller 

projektlederen, at det ikke har ført til ændringer i personalestaben. Nogle af fængselsbetjentene har dog 

udtrykt ønske om, at de ønsker at være en større del af dagligdagen blandt de indsatte på 

modtagelsesafdelingen. Andre fængselsbetjente har imidlertid udtrykt ønske om flere af de traditionelle 

opgaver med at være kontaktperson. I et forsøg på at indfri disse ønsker, er man derfor ved at undersøge, 

om én af de to fængselsbetjente, som er på afdeling F, kunne være ”gangbetjent”, som opholdt sig på 

modtagelsesafdelingen (F-vest), mens den anden kunne knyttes mere til kontraktafdelingen (F-øst).  

 

4.2.3. Program og programlængde 

Et tredje forhold ved modtagelsesafdelingen, som problematiseres i interviewene, er 

modtagelsesafdelingens program og programlængde. I det følgende præsenteres de to forhold hver for sig, 

men som det også vil fremgå, er der imidlertid sammenhæng mellem de to forhold. I afsnittet belyses 

desuden, hvordan førstegangsafsonere kontra garvede indsatte oplever programmet og hvordan indsatte, 

som har været mere end én gang på modtagelsesafdelingen, oplever dette. 

Program 

Det generelle indtryk, når man taler med de indsatte er, at de for så vidt er godt tilfreds med selve 

indholdet af programmet. De sætter således pris på den grundige præsentation af fængslets tilbud og 

arbejdspladserne. En af de indsatte giver endvidere udtryk for, at det er ”fint nok” at komme på en 

modtagelsesafdeling, så de ansatte lige kan se én an og finde ud af, hvor man ”passer hen”.  
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Problemet synes derfor i højere grad, at der er for meget spildtid. Programmet synes, således at være for 

tyndt i den forstand, at der er for få aktiviteter eller rettere, at de fastsatte aktiviteter varer i kortere tid 

end der er afsat. Resten af tiden føler de indsatte, at de venter – og de keder sig. Der er heller ikke 

udarbejdet noget program for uge 3. En indsat fortæller, hvad han lavede de første par dage efter 

ankomsten til modtagelsesafdelingen: 

”Da skulle vi så have det rengøring, vi har om morgenen. Og så var der rundvisning på, hvad der var af 

arbejde herinde, og det kørte så en uge med en ny ting hver dag, vi var rundt og se, så man kunne finde 

ud af, hvad man gerne ville. Og så næste uge fik jeg snakket med alle de der, man nu skal snakke med, 

sådan er det med de fleste, har jeg fundet ud af. Det er i anden uge, man snakker med socialrådgiver og 

alt det der. Så første uge er sådan bare afslapning” (indsatte 1).  

Senere fortæller han om, hvad han laver aktuelt: 

”Jo, for eksempel er jeg i tredje uge, og der skal jeg ikke lave noget. Jeg skal bare vente på, at jeg bliver 

flyttet på C. Jeg skal flytte på mandag. Men i tredje uge laver man ingenting, udover det træning, 

[værkmesteren] arrangerer.  

Interviewer 1: Om morgenen? 

Ja, og så har vi noget om formiddagen, og så er der som regel noget om eftermiddagen. Men ellers er 

der ikke noget at lave i uge tre. Og lidt det samme i uge 2. Så ligger man bare og ser fjernsyn. Eller går en 

tur eller et eller andet. Man laver ikke rigtig noget. Den første uge var sjov. Eller ”sjov” og ”sjov”. Men 

der er noget at give sig til i hvert fald. Tiden er lang herinde” (indsatte 1). 

En anden svarer således på spørgsmålet om, hvilke aktiviteter der er på afdelingen: 

”Der er ikke særlig mange, andet end det med [værkmesteren] (motion). Der er nogle lange dage ind 

imellem. Især når du kommer over uge 1. Så har man været igennem alt det med arbejdspladserne, og så 

er der ikke særlig meget mere” (indsatte 4). 

En fængselsbetjent giver udtryk for, at programmet er blevet bedre efter værkmesteren er blevet tilknyttet 

ansat på afdelingen i 30 timer, men han synes dog stadig, at der for få aktiviteter.  

”Der er kommet mere kød på programmet også. Deres uge-program. Uden at det er helt vildt 

prangende, for så meget har de heller ikke at lave. Jeg synes stadigvæk personligt, at der er for lidt kød 

på det. De har jo en morgengåtur og noget rengøring, som oftest tager max en halv time, og der er 

måske lige en gang i mellem, at der er noget om formiddagen, men det er ikke alle dage. I dag er der fx 

ikke noget, så det eneste, de har haft i dag er, at de har været over at se snedkeriet, og det tog 5-7 

minutter. Så er de tilbage igen. Det er det, de har lavet i dag. Det, synes jeg, er for lidt.  

Det virker som om, at mange af dem går og bliver lidt rastløse. Det gjorde de især i starten, hvor der 

ingenting var næsten. I starten var der næsten ingenting på programmet, og der gik de virkelig og 

trillede tommelfingre. Der blev røget en masse hash, fordi de kedede sig jo helt vildt. Der er trods alt 

kommet noget mere kød på nu og [værkmesteren] er blevet tilknyttet fast. Hun aktiverer dem med noget 

idræt og går og hjælper dem med at lave mad og alt sådan nogle små praktiske ting. Det har i hvert fald 

aflastet meget af vores arbejde, selvom jeg synes, at jeg gerne ville være noget mere ude på gangen. Der 

er bare stadig meget derude også med sagsbehandling. Det har taget mange små spørgsmål, og hun går 

og hjælper dem med mange småting, så det har egentlig været fint at få en tilkoblet der og dyrker noget 
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sport med dem, så de får lavet noget mere. Der er også nogle dage, hvor der er mere på programmet, 

end der lige har været i dag selvfølgelig. Så det er ikke sådan, at de går og triller tommelfingre hele tiden 

Jeg synes, det kunne være fint, hvis de prøvede at være på arbejdspladsen en hel dag fx. Så kunne man 

være de 5-6 forskellige steder, man nu kan være på de tre uger, man er her, for lige at prøve hvordan en 

arbejdsdag fungerer. I stedet for at man bare bliver vist rundt, og så er det egentlig det. Plus, at så finder 

de ud af, hvad det egentlig er der foregår. For mange tror ”jamen skal man ikke lave noget herude eller 

hvad?” (fængselsbetjent 3).  

Fængselsbetjenten mener altså, at præsentationen af værkstederne tager for kort tid. Efter hans mening 

burde de indsatte prøve at arbejde på hvert værksted en hel dag. Nogle dage varer eftermiddagens 

program, hvor der ellers er afsat 2 timer, kun 20 minutter, siger han. En af de indsatte siger ligeledes, at 

eftermiddagens program kun tager 10-20 minutter og ”det er vi i hvert fald godt træt af”.  

På papiret er der altså fuldt program i løbet af dagen. Der er imidlertid ingen programsatte aktiviteter efter 

kl. halv fire, men det vil projektlederen gerne ændre på. Projektlederen kunne således godt ønske sig, at 

der var en fængselsbetjent på afdelingen hele dagen.  

Eftersom programmet synes at være lidt tyndt, bliver værkmesterens rolle på modtagelsesafdelingen vigtig, 

fordi hun aktiverer de indsatte på nogle faste tidspunkter. Der er således flere af de ansatte, som giver 

udtryk for, at de tydeligt kan mærke en forskel på før og efter, at værkmesteren blev tilknyttet afdelingen. 

Værkmesteren har således aflastet de øvrige personalegrupper, så de har fået mere tid til at varetage deres 

arbejdsopgaver.   

Programlængde 

Som tidligere beskrevet er der programsatte aktiviteter i uge 1 og 2, mens der ikke er noget program for 

uge 3. I uge 3 er det meningen, at de indsatte skal flyttes til den afdeling, de skal afsone på. Der er dog ikke 

noget krav om, at de indsatte skal opholde sig på afdelingen i tre uger. Når de er ”færdige”, dvs. har en 

afsoningsplan, kan de således komme videre. Den ene fængselsbetjent fortæller om en sag, hvor den 

indsatte hurtigt er kommet videre.”Der var ingen ben i ham”, fortæller fængselsbetjenten. Analyserne af 

registreringsskemaerne viser da også, at 17 pct. af de indsatte er gået videre i uge 1 eller 2.  

De indsatte, som blev interviewet har imidlertid en lidt anden oplevelse. De har fået at vide, at de skal være 

på modtagelsesafdelingen i tre uger, og ikke at de skal være på afdelingen indtil, de har fået en 

afsoningsplan. De indsatte har altså ikke fået nogen begrundelse for, at de ikke kan blive overflyttet til en 

fællesskabsafdeling. Det kan der jo være mange årsager til. Fx at de endnu ikke har talt med en 

uddannelses- eller karrierevejleder, at deres afsoningsplan ikke er færdig, eller at der endnu ikke er plads 

på den afdeling, hvor de skal afsone. En indsat fortæller, at han har haft alle samtaler og er blevet 

arbejdsplaceret. Han venter bare på at komme videre, han siger:  

”Så jeg har egentlig gået længe og ventet på at komme i gang. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke bare kan 

kommer derover og kommer i gang. 

Interviewer 1: Nej, har du fået noget forklaring på det. Hvorfor du ikke kan blive flyttet? 

Jamen det er, fordi vi sad herover. Og vi skulle igennem alt det her. Men når jeg så ser det og har snakket 

med alle dem, jeg skal snakke med, hvorfor kan I ikke bare flytte mig så? Det er tåbeligt andet. At vi skal 

gå at kede os. Man bliver inaktiv af det.  
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Interviewer 1: Så du har bare fået at vide, at du skal bare følge programmet? 

Ja, egentlig. Fordi jeg har spurgt ind til det. Men jeg skal bare følge det der program. 

Interviewer 1: Hvem har du spurgt? 

Jeg har spurgt vagterne derude. Og så har jeg spurgt én af socialrådgiverne. Og så har jeg spurgt 

[værkmesteren].” (indsatte 1).   

En anden indsat siger: 

”Jeg har jo sagt til dem, at jeg gerne vil flyttes hurtigst muligt og så i gang med noget arbejde. Men så 

siger de, at man skal gå tre uger” (indsatte 2). 

Flere af de indsatte, vi interviewede, var allerede arbejdsplaceret og gav udtryk for, at de meget gerne ville i 

gang med at arbejde. De havde svært ved at forstå, hvorfor de skulle vente med at begynde at arbejde til, 

de var flyttet til anden afdeling, når nu de er arbejdsplaceret, og der i øvrigt ikke var så mange aktiviteter på 

afdelingen. En af de indsatte siger: 

”Der må gerne være mere information om, hvad du må på modtagelsesafdelingen og alt sådan noget. Vi 

er fx et par stykker, der ved hvilken arbejdsplacering, vi vil have. Hvorfor skal vi så blive ved med at skulle 

rende rundt og ikke måtte komme i arbejde. Hvis man kommer med det ønske om, ”kan vi ikke komme – 

som jeg fx – til smeden” og har en aftale, hvorfor kan vi så ikke få lov til at starte. Der er ingen, der siger, 

at vi skal væk fra modtagelsen lige nu og her, men lad os få lov til at starte i det, vi gerne vil. I stedet for, 

at vi bare sidder her inde og falder sammen. Det må der gerne blive noget af. Det ved jeg, at der er nogle 

stykker, der…”(indsatte 4).  

Som den indsatte foreslår, behøver de indsatte jo ikke at flytte fra modtagelsesafdelingen for at påbegynde 

arbejdet. For de indsatte virker det altså ulogisk, at de tilsyneladende godt kan starte i misbrugsbehandling, 

mens de stadig er på modtagelsesafdelingen, men altså ikke på værkstedet. Den forskellige praksis skyldes 

formentligt behandlingsgarantien, der betyder, at de indsatte skal tilbydes behandling inden for kort tid, 

hvis de er motiveret for dette. Projektlederen svarer således, på spørgsmålet, om hvorfor de indsatte ikke 

kan påbegynde arbejdet, mens de er på modtagelsesafdelingen: 

”… det er fordi det ville give noget skævvridning mellem de indsatte. Hvis vi nu har nogle, som går på 

arbejde, det havde vi jo i starten, […] og da kunne [vi] mærke, at det gav utrolig meget 

uoverensstemmelser. Fordi de havde jo ikke gangmand, og så gik de andre og skulle gøre rent efter dem, 

syntes de. Det, syntes de ikke, var særlig fedt. Og så har vi det også sådan, at vi tænker, at de er her jo 

også kun, indtil vi er færdige med at lave… og så indtil der er plads – det skal vi jo også lige huske at sige 

– altså vi er jo også afhængigt af, at der er pladser ude i fængslet. Så der kan vi godt komme ud i, at vi 

bliver nødt til at beholde dem lidt længere, hvis der ingen pladser er ude i fængslet” (projektleder). 

At de senest tilkomne ikke skal gøre rent efter dem, som har været længst på afdelingen, er selvfølgelig en 

væsentlig faktor, men kunne eventuelt løses ved, at alle indsatte på modtagelsesafdelingen deltog i 

morgenens ADL afklaring og rengøring, og først herefter gik til de respektive aktiviteter. Det vil sige, at de 

nye på modtagelsesafdelingen kunne gå til samtaler og præsentation af fængslet, mens dem, som havde 

fået en afsoningsplan og var blevet arbejdsplaceret og som derfor blot ventede på overførsel, kunne gå på 

værkstederne.  
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Førstegangsafsonere kontra garvede indsatte 

Personalet på modtagelsesafdelingen vurderer, at det primært er de mere erfarne indsatte, som tidligere 

har afsonet i Statsfængslet ved Sønder Omme, som er utålmodige efter at komme videre fra 

modtagelsesafdelingen. En fængselsbetjent siger således:   

”Interviewer 2: Synes du der er nogen forskel på, hvordan tidligere afsonere oplever at være her frem for 

helt nye, dem der ikke har været i fængsel før. Er der noget mønster?  

De tidligere afsonere synes da, at det er blevet en flot afdeling, men mange af dem synes også, det er for 

kedeligt. De vil egentlig bare i gang. De kender stedet, de har været her før, og de føler ikke, de har 

behov for at sidde på en modtagelsesafdeling. Nogle har jo været her for ganske få måneder siden, så er 

det sådan lidt. Omvendt er der også nogle, der synes, det er dejligt ikke at skulle lave ret meget. Det er 

ikke alle, der har samme arbejdsiver selvfølgelig. Det er lidt forskelligt, men der er mange, der er sådan 

lidt ”jamen hvorfor kan jeg ikke bare komme ned på en af de almindelige afdelinger?” Men sådan er det 

jo. Det er jo valgt, at det er alle, der skal igennem. De forstår det også fint nok, der er sjældent noget 

brok over det. Det kommer da af og til, hvorfor man ikke bare kan komme ud på en af de almindelige. 

Det synes jeg” (fængselsbetjent 3). 

Derimod mener personalet, at de unge førstegangsafsonere oplever programmet som tæt og 

”superstressende”. Det er dog ikke det indtryk evaluatorerne har fået. Der er således både garvede indsatte 

og førstegangsafsonere, som giver udtryk for, at der er for få aktiviteter på modtagelsesafdelingen, at de 

keder sig og gerne vil videre og begynde at arbejde.  

Gensyn med modtagelsesafdelingen 

Ideen med modtagelsesafdelingen er, at alle indsatte skal påbegynde sin afsoning her. Hvis man tidligere 

har været på modtagelsesafdelingen, er tanken dog, at man kan komme hurtigere videre fra afdelingen, 

fordi behov og indsatsområder hurtigere kan afdækkes. Rationalet ved, at man alligevel skal starte på 

modtagelsesafdelingen, selvom man tidligere har afsonet i samme fængsel, er, at den indsats, den indsatte 

fik under seneste afsoningsforløb, ikke har været tilstrækkelig effektiv i og med, at personen igen har 

begået kriminalitet. Heraf følger, at man på modtagelsesafdelingen igen må undersøge den indsattes behov 

og tilrette indsatsområderne herefter. 

Af de seks indsatte, som blev interviewet, har den ene tidligere været på modtagelsesafdelingen. Det er 

vanskeligt at vurdere, hvorvidt denne indsatte kan siges at være repræsentativ for alle indsatte, som har to 

eller flere ophold på modtagelsesafdelingen. Han er dog ikke helt tilfreds med gensynet med 

modtagelsesafdelingen. Han siger:  

”Jeg er også startet herovre igen. Så jeg synes, det er lidt spild af min tid at komme tilbage og igennem 

modtagelsen en gang til. Når det er afklaret, hvad jeg gerne vil. Jeg er også blevet optaget på en 

uddannelse til 4. august, som jeg ikke helt ved, om jeg skal flytte til senere. Det betyder også noget med 

min fremtid, når jeg kommer ud igen for, at jeg ikke bare kommer hjem og skal sidde. Så falder jeg i igen. 

Det er jeg bange for. Derfor har jeg også bedt om at komme i noget AA. Jeg er også meldt til 

nærbehandlingen i [kommunen] den 20. februar, så jeg var i et forløb, inden jeg kom ind igen. Derfor var 

det spild af min tid for mit vedkommende, at man igen skal igennem det her... (indsatte 4). 
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4.2.4. Overførsel til afsoningsafdeling 

Den fjerde ulempe eller udfordring ved modtagelsesafdelingen opstår i forbindelse med overførsel til den 

afdeling, den indsatte skal afsone på (afsoningsafdelingen). Der er tre udfordringer i forbindelse med dette. 

Den første er, at den indsatte er ny på en afdeling to gange, den anden at den indsatte først får en 

kontaktperson på afsoningsafdelingen og den tredje er selve overleveringsmetoden.  

Ny to gange 

En af ulemperne ved modtagelsesafdelingen er, at de indsatte er nye på afdelingen to gange, først på 

modtagelsesafdelingen og bagefter på afdelingen, hvor den indsatte skal afsone sin dom. Personalet er 

bevidst om denne ulempe. Souschefen siger: 

”Jeg kan se den ulempe, der er for den indsatte i… og det er også det, vi hører nogle af de indsatte sige, 

”jamen jeg falder lige til her hos dig eller jer, og så skal jeg videre”. Den der usikkerhed i, at hvad er det 

næste. Hvor kommer jeg hen nu?” (souschefen).  

Projektlederen fortæller ligeledes, at det kan være en udfordring i forhold til, at de indsatte allerede har 

lavet madgrupper på modtagelsesafdelingen og disse madgrupper bliver splittet op, hvis de ikke overføres 

til samme afdeling.  

”…det er også der, hvor vi har en udfordring, når de skal flyttes, for så skal de måske væk fra deres 

madgruppe. Men det forsøger vi at informere dem om fra starten af” (projektleder).   

Ligeledes giver flere af de indsatte udtryk for, at det er en ulempe at skulle ”starte op to gange” på en 

afdeling, og at ”det lidt træls”, fordi ”så starter man helt fra ny igen”. En indsat beskriver 

modtagelsesafdelingen som et ”fængsel i fængslet”: 

”Modtagelsen er lidt et fængsel i fængslet.  

Interviewer 2: Er det positivt? Hvad tænker du om det? 

Det er lidt negativt. Folk ser også lidt negativt på den, fordi den er så væltet, og der kommer så mange 

nye hele tiden. Der er ikke rigtig styr på så meget. Uvisheden er også irriterende. Du ved ikke, hvor du 

skal sidde. Så der går faktisk 14 dage, inden du faktisk ved noget. Det er lidt det samme, som når du 

ryger ind og før man får dom. Den uvished. Uvisheden er lidt irriterende. Du kan ikke rigtig sådan helt 

sætte dig til ro eller finde dig tilrette, fordi du ved, du kommer ind på en anden afdeling. Der skal man 

igen til at lære nogen at kende og fortælle. Det var bedre kun at gøre det én gang, og så er der ligesom 

ro på. Det synes jeg er dårligt. Specielt for de nye vil jeg sige – første gang man er her. Det er meget 

hårdere. Man kan være heldig som mig at kende nogen fra de andre gange, så man kommer hurtigt ind i 

det. Man har siddet med folk før” (indsatte 4). 

En anden indsat svarer således på spørgsmålet om, hvordan det var at komme til modtagelsesafdelingen:  

”Det er altid opstarten, der er det sværeste i et fængsel. Det lige at falde til og lære folk at kende. Det 

skal du faktisk gøre to gange nu. Før i tiden skulle du kun gøre det en gang. Den eneste fordel jeg 

umiddelbart kan få øje på, hvis jeg skal se en fordel ved det her, er, at folk ryger rundt på de forskellige 

afdelinger. Næsten uanset hvilken en du kommer på, vil der være nogen, du har siddet på 

modtagelsesafdeling med. Det er den eneste umiddelbare fordel, jeg kan få øje på” (indsatte 6). 
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Det er dog ikke alle, som er lige så negative som de to, der udtaler sig ovenfor. Den følgende indsatte giver 

således udtryk for, at han har det ”fint med” at skulle flytte igen fra modtagelsesafdelingen. Han synes dog, 

at det er lidt besværligt at skulle pakke sine ting igen, og af den grund ville han have foretrukket at komme 

direkte på afsoningsafdelingen:  

”Interviewer 2: Hvad tænker du om det med, at du skal flytte om tre uger?  

Det har jeg det fint med. Nu er jeg kommet ind i det, hvordan det foregår, så det har jeg ikke det store 

problem med. Så ved jeg, at det er her, jeg skal være, og her jeg skal afsone. Det er sådan set det.  

Interviewer 2: Ville du hellere bare have været placeret der fra første dag?  

Det synes jeg, for så havde jeg vidst, at det er her, jeg skal være i al min tid. Så er det det. I stedet for at 

pakke alle mine ting og videre til et andet sted. Det havde været bedre, hvis jeg var kommet på en 

afdeling med det samme” (indsatte 5). 

Kontaktperson 

En anden ulempe, som nævnes i forbindelse med modtagelsesafdelingen, er, at de indsatte først får 

tilknyttet en kontaktperson, når de overføres til afsoningsafdelingen. En fængselsbetjent fortæller, at nogle 

af de indsatte, som har afsonet tidligere, efterlyser en kontaktperson: 

”Jeg kan godt se ideen i det. Jeg synes også bare, [at] der også pludselig er mange led ind over. De 

snakker først med betjente heroppe, socialrådgiver, konsulenter og vejledere. Så kommer de ned på en 

anden afdeling og skal have en snak med deres kontaktperson dernede og en socialrådgiver dernede. Så 

der kommer mange led ind over. Det kan hurtigt blive mange ansigter. Der er egentlig en del, der 

spørger, ”hvornår får jeg egentlig en kontaktperson” heroppe allerede og ret hurtigt. Så jeg tror mange 

savner det med, at man har en rigtig kontaktperson allerede fra start af egentlig. Som ligesom følger 

dem. Hvis de har nogle mere personlige spørgsmål, er det en, de kan gå til. Det synes jeg, man oplever 

tit, at de kommer og spørger ”hvornår får jeg egentlig en kontaktperson”, uden måske at uddybe 

hvorfor. Det er ligesom om, at det mangler de lidt. Jeg synes også, at vi gør meget ud af at forklare dem 

det, at de får det efter 3 uger, og det er en indledende snak. Og der kommer en kontaktperson, der tager 

meget mere fat i de her ting. Det er kun for, at vi ligesom ved, hvor vi står. Det forstår de fleste af dem 

også, men der er bare stadig mange af dem, der spørger” (fængselsbetjent 3).  

At de ikke får en kontaktperson fra starten kan ligeledes give de indsatte det indtryk, at der ikke kan ske 

noget i deres sag, før de er blevet overflyttet til afsoningsafdelingen. Nogle af de indsatte, som har aktuelle 

uddannelsesplaner er utålmodige, fordi de ikke føler, der kan tages stilling til dette, mens de er på 

modtagelsesafdelingen. En indsat fortæller:  

”Jeg har været inde ved socialrådgiveren, for det er noget, vi skal igennem. Når man så kommer med de 

ønsker her, jamen så ”det kan vi ikke gøre noget ved, før du kommer ud på den anden afdeling”. Jamen 

vi skriver juni måned, jeg skal vide noget nu. Det er du nødt til at snakke med dem om, når du kommer 

ned på en anden afdeling. ”Jamen hvorfor? Kan I ikke sætte noget i gang?” Jeg sidder med mine 

optagelsespapirer fra erhvervsskolen, I kan læse dato og klokkeslæt for, hvornår jeg skal starte. Jeg skal 

vide noget nu. Det hjælper ikke noget, at vi kommer ind i sommerferien. Så synes jeg, det er spild af tid. 

Hvorfor kan I så ikke lade os køre igennem de tre uger og så sige, at når I kommer ud på den anden 

afdeling, så tager kontaktperson fat i jer med det samme. Jeg synes, det er lidt at give falske 

forhåbninger. Jeg har en handleplan, og den blev lavet samme uge, som jeg blev indsat heroppe, fordi 
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det var nødvendigt for mig. Så tag dog udgangspunkt i den, hvis du har en [tidligere handleplan] 

(indsatte 4).  

Dette er dog ikke entydigt, for som tidligere nævnt, blev det også fremhævet som en fordel ved 

modtagelsesafdelingen, at prioriteringen af behov og indsatsområder, har medført, at der hurtigere bliver 

igangsat indsatser overfor til de indsatte.  

Overlevering 

Det kan i evalueringen ikke belyses, hvorvidt overleveringen af klienter fra modtagelsesafdelingen til 

afsoningsafdelingerne fungerer. Der er alene foretaget interview med personalet på 

modtagelsesafdelingen, om hvordan proceduren er og hvordan denne har ændret sig undervejs i projektet. 

Der er derimod ikke foretaget interview med personalet på de afdelinger, som modtager klienterne fra 

modtagelsesafdelingen omkring deres oplevelse. En af de ting, som blev problematiseret i belysningen af 

proceduren, er dog, at modtagelsesafdelingen har arbejdet med at give afsoningsafdelingerne og de nye 

kontaktpersoner ejerskab i forhold til sagen. Souschefen forklarer i den forbindelse, at man ved 

opstartsfasen på modtagelsesafdelingen nok primært har haft fokus på at få modtagelsesafdelingen til at 

fungere og haft mindre fokus på det videre forløb. Hun siger: 

”Det, jeg hører, at det med, at de betjente, som skal overtage dem, når vi afleverer dem, de føler sig lidt 

hægtet af. De føler lidt, at de ikke har ejerskab over den sag, de får stukket i hånden, fordi de jo ikke 

starter dem op, som man gjorde førhen. Og det gør jo selvfølgelig at deres tilgang til det er… jeg vil ikke 

sige, at den er negativ, fordi det tænker jeg ikke, at den er. Men det er frustrerende for dem. Jeg tror 

godt de kan se ideen i det, men jeg tror at de har rigtig svært ved, at vi kommer med en mand og en sag, 

og så føler de, at så har vi jo bestemt, hvad der skal ske. Og der er det jo, at vi skal have dem til at forstå 

’nej det har vi ikke, vi har bare sat nogle rammer og så skal I selv finde ud af, hvordan det kommer til at 

ske’, og det har man nok ikke fået formidlet godt nok. Plus at vi jo i starten heroppe havde en plan der 

hed, at når vi lavede overlevering, så var det mellem socialrådgiverne og med den indsatte. Og der 

glemte vi måske betjentene. Hvor vi har snakket om, at i det omfang vi kan, at den overleveringssamtale 

bliver den indsattes første handleplanssamtale, hvor betjenten er med. Og det er et forsøg på at give den 

modtagne betjent et ejerskab over manden. For jeg tror at deres fornemmelse har været, at vi er 

kommet med noget og har sagt ’værs’go gå i gang’. Og det er jo ikke det vi gør. […] man har brugt rigtig 

meget krudt på det her oppe og har glemt, at det skal jo videre. For de er kun her 3 uger, og det skal jo 

funke i den anden ende. […] så jeg tror, at det har været en blandet fornøjelse for dem, som sidder i den 

anden ende” (souschef).  
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5. Afslutning og konklusion  
Alt i alt viser evalueringen af modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme, at nogle af de 

ideer og formål, man har haft med etableringen af en modtagelsesafdeling, er lykkedes, mens andre halter. 

Det overordnede mål om, at afdække de indsattes behov tidligere er godt på vej og personalet oplever, at 

de har fået bedre mulighed for at præge de nye indsatte. Omvendt betyder vilkårene på 

modtagelsesafdelingen, at nogle af de ideer, der er med modtagelsesafdelingen, ikke er lykkedes. Fx har 

fængselsbetjente dårlig tid til relationsarbejdet. 

I denne evaluering af modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme har det været muligt at 

beskrive, hvordan afsoningsplanerne er blevet udfyldt. Det har ikke været muligt at følge op på, om de 

afdelinger, der modtager klienterne kan bruge afsoningsplanerne. Det vil være et fokus i evalueringen af 

flerårsaftaleprojektet om modtagelsesafsnit/modtagelsesprocedurer på alle fængsler at afdække, hvordan 

afsoningsplanerne modtages og anvendes på den afdeling, hvor den indsatte skal afsone. 

En overordnet pointe, der er vigtig at tage med videre til flerårsaftaleprojektet om modtagelsesafsnit eller 

modtagelsesprocedure på alle fængsler, er, at etableringen af modtagelsesafsnit eller 

modtagelsesprocedurer skal være en opgave for hele fængslet. Hvis modtagelsesafsnittet skal fungere som 

en god indgang til et sammenhængende afsoningsforløb med klienten i centrum skal ideen med 

modtagelsesafsnit eller modtagelsesprocedurerne rodfæstes på hele fængslet. Der skal skabes ejerskab for 

ideen og forståelse for de nye arbejdsgange og de nye snitflader, der kommer mellem det personale, der 

har ansvar for modtagelsen og det personale, der har ansvar for klientens videre forløb. 

Souschefen på modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme opsummerer det generelle 

billede meget fint, da hun bliver spurgt, hvad hun oplever som de største udfordringer og succeser i 

forbindelse med modtagelsesafdelingen: 

”Den ene af de største udfordringer for mig at se er, at nu har vi lige startet det op og tænker, at det er 

et godt koncept, men udfordringen er, at det vi laver og det vi får søsat, at de modtagne afdelinger er 

med på, hvad det er, og at de griber den der, og det synes jeg er en udfordring. Selvfølgelig fordi det er 

nyt, er der brugt rigtig meget energi og mange kræfter på at sætte det op og få det søsat, men man skal 

have de andre afdelinger med før, det giver mening, tænker jeg. Det er klart en udfordring (…)”  

(souschef). 

Om succeser siger souschefen bagefter: 

”Og succeser, der tænker jeg helt klart sådan noget som, at få fat i dem hurtigere. Den dag vi kørte tre af 

sted [til en behandlingsafdeling på et andet fængsel] det var vildt fedt” (souschef). 

I nedenstående opsummeres de centrale fund i evalueringen. Først samles op på det konkrete 

succeskriterium om, at afsoningsplanerne for de nye indsatte skal være udarbejdet inden for 7 hverdage. 

Derefter nævnes de elementer, der er en styrke, og de ting man er lykkedes med på modtagelsesafdelingen 

på Statsfængslet ved Sønder Omme. Endelig listes de udfordringer og ulemper, der har vist sig i forbindelse 

med modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme. 
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Succeskriterium om udarbejdelse af afsoningsplaner inden for 7 hverdage 
 

 Det er et mål med modtagelsesafdelingerne, at afsoningsplanerne er færdige inden for 7 hverdage. 

Det er lykkedes for lige knap 80 pct. af de 104 indsatte, der er ankommet til modtagelsesafdelingen 

i perioden maj-juli 2014. I forbindelse med evalueringen af pilotprojektet er der ikke opstillet et 

succeskriterium for, hvor mange af afsoningsplanerne, der skal være færdige inden for 7 hverdage. 

I evalueringen af flerårsaftaleprojektet om modtagelsesafdelinger/procedurer på alle fængsler er 

der dog lagt op til et succeskriterium på netop 80 pct. 

 

Hvad fungerer godt på modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder 

Omme 
 

 I forkontoret på modtagelsesafdelingen hænger en tv-skærm med et skema. Skemaet indeholder 

en oversigt over de indsatte, som viser, hvor langt de indsatte er i modtagelsesproceduren. Er 

afsoningsplanen ikke udarbejdet inden for de 7 hverdage bliver feltet med den indsatte markeret 

med rødt. Skemaet på skærmen giver overblik over de indsatte og arbejdet med modtagelsen, og 

sætter visuelt fokus på målet om at nå at udarbejde afsoningsplanen inden for de 7 hverdage. 

 

 Det er en styrke ved modtagelsesafdelingen, at døren står åben mellem forkontoret og afdelingen, 

og at kontorer og samtalerum er placeret på selve afdelingen. Det skaber mere kontakt mellem de 

indsatte og personalet, og det betyder, at personalet har mere føling med, hvad der sker på 

afdelingen. Indretningen giver således gode forudsætninger for relationsarbejdet. 

 

 De indsatte på modtagelsesafdelingen er afskærmet fra de indsatte på de andre afdelinger. 

Personalet oplever, at det giver dem bedre mulighed for at præge de nye indsatte. Det formodes 

dermed, at de i mindre grad præges af indsatte med holdninger, der kan være problematiske for 

afsoningsmiljøet og spænde ben for den enkeltes muligheder på fængslet. Konkret oplever 

personalet, at det er mere accepteret blandt de indsatte på modtagelsesafdelingen at tale med 

personalet. Afskærmningen giver således sammen med indretningen gode rammer for 

relationsarbejdet. 

 

 Programmet og indholdet i hverdagen på modtagelsesafdelingen er med til at sikre, at der er mere 

kontakt mellem de indsatte og de ansatte, end der er på en fællesskabsafdeling. Det skyldes for det 

første, at personalet er involveret i afviklingen af programmet. For det andet skyldes det, at de 

indsatte er på afdelingen i langt flere timer end størstedelen vil være på en fællesskabsafdeling, 

hvor de indsatte er i beskæftigelse i løbet af dagen. 

 

 Mens de indsatte er på modtagelsesafdelingen præsenteres de for de tilbud, der er på fængslet i 

forhold til beskæftigelse, behandling og programvirksomhed. Det giver de indsatte bedre 

forudsætninger for at ønske arbejdsplacering, og de indsatte sætter pris på præsentationen af 
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tilbuddene. Præsentationen betyder ifølge personalet også, at de indsatte får afmystificeret 

tilbuddene, når de får ansigter på de personer, der står for tilbuddene. Det betyder de er mere 

tilbøjelige til at tage imod et tilbud og komme i gang med et tilbud tidligere. 

 

 Personalet på modtagelsesafdelingen oplever, at de i sammenligning med de tidligere arbejdsgange 

hurtigere får fokus på afklaring af behov og hurtigere får grundlaget for at igangsætte en indsats. 

Det handler blandt andet om, at fristen for at afdække behovet er forkortet væsentligt fra én 

måned til 7 hverdage. 

 

 Indholdet i afsoningsplanerne er beskrevet i generelle termer – fx står der under indsatsområde 

’intensiv behandling’ frem for ’behandling hos Kongens Ø’. Det betyder ifølge personalet på 

modtagelsesafdelingen, at indholdet i afsoningsplanen er mere overførbart fra institution til 

institution. Evalueringen kan ikke afdække, hvordan afsoningsplanerne modtages og anvendes på 

de afdelinger, hvor klienterne placeres for at afsone. 

 

 Arbejdet på modtagelsesafdelingen giver ifølge personalet bedre forudsætninger for at placere de 

indsatte hensigtsmæssigt på fængslets andre afdelinger, når de forlader modtagelsesafdelingen. 

Det bliver muligt at placere indsatte sammen, der kan støtte hinanden og adskille dem, der skaber 

et dårligt afsoningsmiljø og/eller påvirker hinanden negativt. Dertil får man i det samlede billede 

også mulighed for at placere den enkelte indsatte hensigtsmæssigt i forhold til den 

sammensætning, der er på fællesskabsafdelingerne i forvejen. 

 

Udfordringer i forbindelse modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder 

Omme 
 

 I etableringen af modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme var stemningen 

præget af kaos i opstartsperioden. Det tager tid at etablere en ny afdeling med nye opgaver, ny 

personalesammensætning og nye indsatte. På Statsfængslet ved Sønder Omme var der en løbende 

udskiftning af de indsatte, der sad på den afdeling, som F-vest tidligere husede og de nyankomne 

indsatte. 

 

 På modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved Sønder Omme har man i opstartsfasen savnet, at 

de andre afdelinger på fængslet har haft mere ejerskab for ideen med modtagelsesafdelingen. Der 

har også været nogle udfordringer i forbindelse med arbejdsfordelingen mellem 

modtagelsesafdelingen og de afdelinger, der skulle modtage de indsatte. Ejerskabet og den 

gensidige forståelse der skal være i forbindelse med arbejdsopgaverne kan formodentlig styrkes 

ved at involvere hele fængslet tidligere i etableringen af modtagelsesafdelingen.  

 

 Det ujævne flow af nye indsatte, der har været på modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved 

Sønder Omme betyder, at man på afdelingen ikke altid kan nå at holde modtagelsessamtalerne 

inden for to dage og dermed udarbejde afsoningsplanerne inden for 7 hverdage 
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 Det ujævne flow af nye indsatte, der har været på modtagelsesafdelingen på Statsfængslet ved 

Sønder Omme betyder også, at arbejdspresset til tider kan være stort for fængselsbetjentene, og at 

den indsattes første møde med modtagelsesafdelingen risikerer at blive hektisk. Når de indsatte 

kommer mange af gangen bliver arbejdsopgaverne omkring modtagelsen komprimeret på få dage, 

da mange af opgaverne skal laves inden for den første korte tid efter klienternes ankomst. 

 

 Når de nye indsatte kommer på uhensigtsmæssige tidspunkter i forhold til dagligdagen og 

opgaverne, øges arbejdspresset også, og oplevelsen af en god modtagelse for den indsatte er truet. 

Udfordringen består fx i, at der kommer nye klienter midt i lønudbetalingen, hvor 

fængselsbetjentene er travlt optaget, og hvor der generelt er uro og meget aktivitet på afdelingen. 

Det er også en udfordring, hvis de nye indsatte især kommer om formiddagen, hvor der er mange 

andre arbejdsopgaver på modtagelsesafdelingen. Personalet på modtagelsesafdelingen har ikke 

haft eller søgt indflydelse på, hvornår klienterne ankommer til afdelingen. 

 

 I forlængelse af arbejdspresset på modtagelsesafdelingen oplever fængselsbetjentene, at de har for 

lidt tid til relationsarbejdet, og en værkmester på afdelingen løfter en stor del af det arbejde, der 

indebærer relationer til de indsatte. Nogle af de fængselsbetjente, der aktivt har søgt til afdelingen 

har således ikke fået indfriet deres forventninger til relationsarbejdet på afdelingen. 

 

 Fængselsbetjentene oplever, at arbejdet indimellem har karakter af samlebåndsarbejde – det vil 

sige, at arbejdet kan opleves ensformigt og mekanisk. Ensformigt og mekanisk 

sagsbehandlingsarbejde kunne tyde på, at relationen til personerne bag sagerne er flygtig eller 

mangelfuld. 

 

 De indsatte oplever en risiko for, at de skal begynde forfra i forhold til at skabe relationer (til 

medindsatte og ansatte) og finde sig til rette endnu en gang, når de flyttes fra 

modtagelsesafdelingen til den afdeling, hvor de skal afsone. Det er hårdt arbejde og tager tid. 

 

 Programmet på modtagelsesafdelingen er for tyndt. Det er både ansatte og indsatte enige om. Det 

handler om, at de elementer, der er på programmet i uge 1 og uge 2 ofte tager meget kortere tid 

end den tid, der er sat af i programmet. I uge 3 er der ingen programsatte aktiviteter. Det tynde 

program betyder, at de indsatte keder sig og bliver rastløse og utålmodige.  

 

 Kombinationen af programmets længde og det tynde program betyder, at værkmesteren på 

modtagelsesafdelingen får en stor betydning i forhold til at aktivere de indsatte. Det vurderes dog, 

at man med et kortere forløb og tættere program ikke behøver denne aktivering, og at selve ADL 

afklaringen kan varetages af fængselsbetjentene. Det er således ikke tvingende nødvendigt, at der 

tilføres en værkmester ved etablering af en modtagelsesafdeling. Dette forudsætter dog, at man i 

høj grad har fokus på, at nye indsatte skal tilgå afdelingen jævnt, så man undgår 

flaskehalsproblemer. Ellers vurderes det at medføre et urimeligt arbejdspres for det øvrige 

personale.  
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 De indsatte savner en begrundelse for, at de ikke kan flytte til den afdeling, hvor de skal afsone, 

hvis de er blevet arbejdsplaceret. De savner også en begrundelse for, hvorfor de ikke kan 

påbegynde beskæftigelse, mens de er på modtagelsesafdelingen, hvis de er blevet arbejdsplaceret. 

De oplever, at de skal være på modtagelsesafdelingen i 3 uger, men de ved ikke hvorfor. 

 

 Særligt de indsatte, der tidligere har afsonet på Statsfængslet ved Sønder Omme, er utålmodige og 

er mere uforstående overfor, hvorfor de skal opholde sig så længe på modtagelsesafdelingen. 



Bilag 1: Foto af PC-skærm med oversigt over de indsatte i modtagelsen 
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Bilag 2: De indsattes ugeskema for modtagelsesafsnittet i maj 2014 
Uge 1 – Ankomst og information 

 

 

 

 Ydre ramme 

 Fælles aktiviteter 

 Individuelle aktiviteter 

 Gruppe/fælles aktiviteter med individuel observation og afklaring 

 Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

7.00 – 8.30 Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

8.30 – 9.30 ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) 

Introduktion og fælles 
information 

Introduktion og fælles 
information 

Introduktion og fælles 
information 

Introduktion og fælles 
information 

Introduktion og fælles 
information 

9.30 – 10.00 Pause Pause Pause Pause Pause 

 10.00– 12.00 Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Information om 
Ambulant 
misbrugsbehandling 

Ulige uger Job UpDate Ulige uger. 
Information om 
sygeafdelingen 
Lige uger Job UpDate 

Information om 
uddannelsesmuligheder 
og job.  

Information Kirken/cafe 
Børneansvarlig 

Behandlingsafdelingen 
Åben konsultation 

 Sygeafdelingen  
Åben konsultation 

  

12.00 – 12.29 Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause 

Mandag – tirsdag 
13.30 – 15.30 
Onsdag – fredag. 
12.30 – 14.30 

Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Rundvisning i  
Køkkenet. 
 
 

Rundvisning i Gartneri, 
landbrug og skov brug 
 

Rundvisning i Snedkeriet 
og produktionsskolen. 
  

Rundvisning i 
Bygningsvæsnet. Maler, 
murer, Tømmer, smed 
og reparation.   
 
Kl. 15:00 Nem-Id Bussen 
fra Centralvagten 

Rundvisning i depot og 
serviceholdet. 
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Uge 2 – Individuel afklaring 

 

 

  

 Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

 Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

7.00 – 8.30 Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

8.30 – 9.30 ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) 

Job og 
kompetenceafklaring 

Job og 
kompetenceafklaring 
EVT. FVU test 
matematik 

Job og 
kompetenceafklaring 
EVT.  FVU test Dansk 

Job og 
kompetenceafklaring 

Job og 
kompetenceafklaring 

9.30 – 9.45 Pause Pause Pause Pause Pause 

9.45 – 12.00 Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Job og 
kompetenceafklaring 

Undervisning 
Netborger og NemID 
 

Job og 
kompetenceafklaring 

Job og 
kompetenceafklaring 

Styret fritid skoven 
(Pia) 

12.00 – 12.29 Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause 

12.30 – 14.30/15.30 Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Undervisning Kost og 
Ernæring  (Pia) 

Job og 
kompetenceafklaring 

Styret fritid med (Pia)  Job og 
kompetenceafklaring 

Job og 
kompetenceafklaring 
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Bilag 3: De indsattes ugeskema for modtagelsesafsnittet i september 2014 
Uge 1 – Ankomst og information 

  

 Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

7.00 – 8.30 Morgenmad, dagens info. 
og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens info. 
og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens info. 
og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens info. 
og gå/løbetur 

8.30 – 9.30 ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring (hygiejne) 

Introduktion og fælles 
information 
 
 
NADA 

Introduktion og fælles 
information 
Samt talsmands 
information 
NADA 

Introduktion og fælles 
information 
 
 
NADA 

Introduktion og fælles 
information  
 
 
NADA 

Introduktion og fælles 
information 
 
 
NADA 

9.30 – 10.00 Pause Pause Pause Pause Pause 

 10.00– 11.00 
 
 
 
 
11.00 – 12.00 

Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Information om 
Ambulant 
misbrugsbehandling 

Job UpDate Ulige uger. 
Information om 
sygeafdelingen 

Information om 
uddannelsesmuligheder 
og job.  (Skolen) 
 

Information Kirken/cafe 
(Præsten Kirsten) 

 Information vedr. 
generelle regler samt 
straffuldbyrdelsesloven. 
(Betjente)  

 Information og 
rådgivning vedr. sociale 
rettigheder.  
(Socialrådgiver Sanne) 

Børneansvarlig 
(Personale Mette eller 
Anne- Maria) 

Behandlingsafdelingen 
Åben konsultation 

 Sygeafdelingen  
Åben konsultation 

  

12.00 – 12.29 Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause 

Mandag – tirsdag 
13.30 – 15.30 
Onsdag – fredag. 
12.30 – 14.30 

Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Rundvisning i  
Køkkenet. 
Information om EUD 
forløb.  
 
 

Rundvisning i Gartneri, 
landbrug og skov brug 
 

Rundvisning i 
Bygningsvæsnet, depot og 
serviceholdet. 
Information om EUD 
forløb 
Rundvisning i Snedkeriet 
og produktionsskolen. 

 
 
 
 
 
Kl. 15:00 Nem-Id Bussen 
fra Centralvagten 
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Uge 2 – Individuel afklaring 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

7.00 – 8.30 Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

Morgenmad, dagens 
info. og gå/løbetur 

8.30 – 9.30 ADL afklaring 
(hygiejne) 

ADL afklaring 
(hygiejne) 

ADL afklaring 
(hygiejne) 

ADL afklaring (hygiejne) ADL afklaring 
(hygiejne) 

Job og 
kompetenceafklaring 

Job og 
kompetenceafklaring 
EVT. FVU test 
matematik 

Job og 
kompetenceafklaring 
EVT.  FVU test Dansk 

Job og 
kompetenceafklaring 

Job og 
kompetenceafklaring 

9.30 – 9.45 Pause Pause Pause Pause Pause 

9.45 – 12.00 Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Job og 
kompetenceafklaring 

Udarbejdelse af 
Jobspor og 
persontype test 
(Jobkonsulent Benny) 

Job og 
kompetenceafklaring 

Undervisning 
Netborger og NemID 
 

Styret fritid skoven 
(Pia) 

12.00 – 12.29 Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause 

12.30 – 14.30/15.30 Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler 

Undervisning Kost og 
Ernæring  (Pia) 

Job og 
kompetenceafklaring 

Styret fritid med (Pia)  Job og 
kompetenceafklaring 

Job og 
kompetenceafklaring 


