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Sammenfatning 

Foreliggende rapport belyser handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen baseret på et repræsentativt udsnit 

på 405 handleplaner og med et kvantitativt analyseperspektiv. Det undersøges, hvor ofte de forskellige dele 

af handleplanerne udfyldes, og hvilke faktorer udfyldelsesgraden hænger sammen med.  

Generelt kan det siges, at jo længere frem man kommer i handleplansskemaet, og jo mindre de enkelte 

emnefelter i handleplanen sigter på faktuel viden om den dømte, desto større bliver andelen af 

handleplaner uden indhold.  

Analyserne viser, at den beskrivende del af handleplanen udfyldes i meget høj grad, uanset hvilken 

institutionstype handleplanen er opdateret i og uanset hvilken personalegruppe, der har udarbejdet 

opdateringen. Udfyldelsen af denne del af handleplanen fungerer med andre ord særdeles godt.   

Når det derimod gælder de mere analyserende og vurderende dele af handleplanen – dvs. emnefelterne 

årsager til kriminalitet, vurdering og indsatser – viser analyserne, at disse felter udfyldes i mindre grad end 

beskrivelsesdelen, og at udfyldelsesgraden varierer signifikant efter institutionstype og ansvarlig 

personalegruppe.   

I 2011 havde Rigsrevisionen fokus på handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen, og de undersøgte bl.a., om 

koordineringsfeltet udfyldes i tilfredsstillende grad. På baggrund af deres undersøgelse anbefalede 

Rigsrevisionen, at Direktoratet for Kriminalforsorgen skulle overveje, hvordan det kunne sikres, at der i alle 

relevante sager blev taget kontakt til kommunen med henblik på at koordinere løsladelsen af den dømte. 

Rigsrevisionens undersøgelse byggede imidlertid på et relativt begrænset, og et ikke repræsentativt, udsnit 

af handleplaner.  

Foreliggende undersøgelse analyserer også udfyldelsesgraden af emnefeltet koordinering. Analyserne viser, 

at der i langt de fleste tilfælde i praksis enten er sket en koordinering med den dømtes 

løsladelseskommune, eller at der er taget stilling til, om koordinering skal ske eller ej. I næsten en tredjedel 

af de gennemgåede handleplaner er feltet om koordinering imidlertid helt tomt, dvs. det ikke er registreret, 

om der er taget stilling til behovet for koordinering, om det findes relevant, eller om det allerede er sket.  

Denne undersøgelse er den første del af en mindre serie af rapporter, der beskæftiger sig med 

handleplaner i Kriminalforsorgen. De følgende rapporter vil præsentere undersøgelser af 

handleplansarbejdet af kvalitativ karakter, hvor blandt andet selve indholdet i handleplanen belyses.  
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Indledning 
I 2001 blev det indskrevet i Straffuldbyrdelsesloven, at Kriminalforsorgen - i samarbejde med den dømte - 

skal udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Den såkaldte handleplan skal være 

med til at sikre, at der gennem en vurdering af den dømtes personlige og sociale forhold iværksættes 

indsatser, der skal forbedre mulighederne for, at den dømte indleder en kriminalitetsfri tilværelse.  

I de 10 år der er gået, siden den første lovpligtige handleplan så dagens lys, er der sket en del 

videreudvikling af den indholdsmæssige del af handleplanen og det IT modul, som understøtter 

udarbejdelsen og brugen af handleplanen. I dag er handleplanen et centralt værktøj i Kriminalforsorgens 

resocialiserende arbejde med de dømte, og der igangsættes årligt handleplansforløb for omkring 10.500 

personer. 

Handleplanens store betydning gør, at det er særdeles relevant at undersøge, om værktøjet bruges på en 

tilfredsstillende måde, ligesom det er vigtigt at identificere eventuelle problemområder i 

handleplansarbejdet, for på sigt at kunne kvalitetssikre værktøjet.  

Handleplansarbejdet har været genstand for undersøgelser flere gange - både eksternt og internt – og 

senest ved Rigsrevisionen i 2011. Rigsrevisionens undersøgelse var dog ikke baseret på et repræsentativt 

udsnit af handleplanerne, hvorfor Rigsrevisionens konklusioner om handleplansarbejdet er behæftet med 

usikkerhed, og flere af anbefalingerne derfor vanskeligt kan anvendes til en udvikling af handleplanen som 

værktøj. Straffuldbyrdelseskontoret besluttede derfor i foråret 2012 at gennemføre en større 

handleplansundersøgelse. 

Formålet med denne undersøgelse er at belyse handleplansarbejdet ud fra et repræsentativt udsnit af 

handleplaner. I rapporten undersøges det, hvor ofte de forskellige dele af handleplanerne udfyldes, og 

hvorvidt der er forskel på udfyldelsesgraden i forhold til forskellige faktorer som bl.a. den 

handleplansansvarliges faglige baggrund, samt om den dømte afsoner, eller er i tilsyn hos 

Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). 

Denne undersøgelse er den første del af en mindre serie af rapporter, der beskæftiger sig med 

handleplaner i Kriminalforsorgen. De følgende rapporter vil præsentere undersøgelser af 

handleplansarbejdet af kvalitativ karakter, hvor blandt andet selve indholdet i handleplanen belyses.  
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Hvad er en handleplan?  

Handleplanen er et centralt dokument i arbejdet med afsoneren og klienten og har flere funktioner (jf. 

handleplansvejledningen). 

 For det første er handleplanen et samarbejdsinstrument, der er styrende i kontakten mellem den 

dømte og Kriminalforsorgen. Handleplanen skal sikre den dømtes muligheder for at leve et 

kriminalitetsfrit liv, og via handleplanen skal den dømte inddrages i arbejdet. Formålet med 

handleplanen er således at ansvarliggøre klienten i forhold til sit eget resocialiseringsforløb. 

 

 For det andet skal handleplanen være med til at sikre et systematisk sagsarbejde, således at 

indsatsen bliver fagligt velfunderet og dermed bidrager til klientens resocialiseringsproces.  
 

 For det tredje er handleplanen et koordineringsredskab, der har til formål at tilrettelægge og 

anskueliggøre den indsats, der iværksættes af de forskellige professionelle i forhold til den 

dømte/klienten. Handleplanen skal fungere som et værktøj til at dokumentere og dele viden på 

tværs af Kriminalforsorgen og i forhold til eksterne aktører som bl.a. kommunen. 

 

De formelle krav  

De formelle krav til handleplanen er beskrevet i Straffuldbyrdelsesloven, i cirkulærer om udarbejdelse af 

handleplaner, i bekendtgørelse og i vejledning om den begrænsede handleplanspligt samt i 

handleplansvejledningen. Endelig har Kriminalforsorgen udarbejdet otte krav til den gode handleplan, som 

ikke er lovbestemt, men skal fungere som generelle retningslinjer for handleplansarbejdet. Disse 

dokumenter danner de lovmæssige og institutionelle krav til handleplansarbejdet, som kort vil blive 

gengivet i dette afsnit.  

De lovmæssige rammer 

I Straffuldbyrdelsesloven fremgår det (§ 31, stk. 2, § 82, stk. 2 og § 95 stk. 2), at Kriminalforsorgen har pligt 

til at udarbejde handleplaner for afsoningen/tilsynsperioden og tiden derefter. Forpligtelsen gælder som 

udgangspunkt for alle, der afsoner en fængselsstraf på fire måneder eller derover, og for prøveløsladte og 

betingede dømte, der har behov for vejledning og støtte i forhold til beskæftigelsesmæssige, sociale og 

personlige forhold.  

Derudover er der også pligt til at udarbejde handleplan for personer under 18 år og personer under 26 år 

med anden etnisk baggrund end dansk, selvom afsoningen er under fire måneder. Det samme gør sig 

gældende for personer, der ved løsladelsen ikke har et forsørgelsesgrundlag, et sted at bo eller skønnes at 

besidde andre forsorgsmæssige behov. I forhold til personer der udstår straf på bopælen under intensiv 

overvågning, er der kun pligt for de 15-17-årige samt for personer, der har behov for forsorgsmæssig 

betjening.  

For klienter og afsonere, der er omfattet af pligten til udarbejdelse af en handleplan, skal der udpeges en 

handleplansansvarlig. Den handleplansansvarlige har til opgave at udarbejde og opdatere handleplanen 

indenfor de gældende tidsfrister.  
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Den første handleplan skal være udarbejdet senest fire uger efter påbegyndt afsoning eller tilsynets 

iværksættelse. For unge der afsoner i hjemmet under intensiv overvågning, skal handleplanen være 

udarbejdet ved påbegyndt stafudståelse.  

Handleplanen skal opdateres jævnligt og mindst hver tredje måned for dømte med en afsoningsperiode på 

to år eller derunder, og mindst hvert halve år for dømte med en afsoningsperiode på mere end to år.  

 

De institutionelle rammer 

Kriminalforsorgens Straffuldbyrdelseskontor har i samarbejde med Kriminalforsorgens afdelinger i frihed 

udarbejdet otte krav til den gode handleplan. Det er tanken, at lignende krav skal udarbejdes til fængsler og 

pensioner.  

De otte krav er et forsøg på at kvalitetssikre handleplanens indhold, og kan ses som en slags tjekliste til de 

handleplansansvarlige, der skal hjælpe dem med at udarbejde den gode handleplan. Punkternes indhold 

omhandler bl.a. det at inddrage klienten, at sikre sammenhæng mellem emnefelterne beskrivelse, 

vurdering og indsats samt at udfylde feltet om koordinering med løsladelseskommunen (se bilag 1 for en 

komplet liste over de otte krav). 

 

Indholdet i en handleplan 

Handleplanen udarbejdes i et særskilt modul i Kriminalforsorgens Klientsystem og skal følge den dømte ved 

overflytning til anden kriminalforsorgsmyndighed.   

Handleplansskemaet består af fem overordnede emnefelter, og indholdet i hver enkelt felt fremgår af 

handleplansvejledningen:  

 

 Stamoplysninger – indeholder en række objektive faktorer om den dømte. Det gælder f.eks. navn, 

adresse, CPR. nr., statsborgerskab, hvilken dom den dømte har modtaget, og hvilken kriminalitet 

han er dømt for. Oplysningerne udfyldes automatisk, når der oprettes en handleplan.  

 

 Beskrivelse – en kortfattet beskrivelse af den dømtes personlige og sociale forhold. Beskrivelsen 

omfatter oplysninger om bolig, økonomiske forhold, uddannelse, beskæftigelse, interesser og 

sociale kompetencer, familie og andet netværk, somatisk og psykisk helbredstilstand samt 

afhængighed/misbrug. Oplysningerne bygger på samtaler med den dømte samt faktuelle 

oplysninger fra personjournalen og evt. personundersøgelse mv.   

 

 Årsager til kriminalitet – herunder beskrives de umiddelbare årsager til den begåede kriminalitet, 

og hvilke mønstre der ligger bag kriminaliteten. 
 

 Vurdering og indsatsområder – indeholder en helhedsvurdering af den dømtes situation. Det skal 

bl.a. vurderes, hvilke ressourcer og barrierer den dømte har i forhold til at leve en tilværelse fri for 
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kriminalitet. Derudover skal der identificeres indsatsområder, så det klart fremgår, hvad der skal 

arbejdes med i bestræbelserne for, at den dømte kan leve et liv uden kriminalitet. Hvert enkelt 

område skal desuden begrundes og prioriteres.  

 

 Oversigt over samarbejdspartnere – dette punkt skal indeholde en liste med navne, telefonnumre, 

adresser og andet relevant på samarbejdspartnere, som er inddraget i arbejdet med handleplanen. 

Herunder indgår også feltet om, hvorvidt handleplanen er koordineret med den dømtes 

løsladelseskommune eller ej.   

 
Til de fem emnefelter hører der en række hjælpespørgsmål, som den handleplansansvarlige kan bruge som 

inspiration og tjekliste i forhold til felterne. Som eksempel er en anonymiseret udgave af en handleplan 

vedlagt som bilag (bilag 2). 
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Fremgangsmåde og materiale 

Data 

Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit handleplaner for både fængsels- og tilsynsdømte1. 

Oprindeligt er 405 handleplaner tilfældigt udtrukket fra et datasæt af i alt 4.318 handleplaner2, der består 

af den seneste handleplan inden løsladelsen for dømte med fødselsdag fra d. 1. til den 10. i måneden.  De 

dømte er enten løsladt i 2011 eller tilsynsperioden er afsluttet i 2011. 

Fra stikprøven på 405 handleplaner er 46 handleplaner imidlertid ikke inkluderet i det datasæt, der ligger til 

grund for analyserne. 34 handleplaner viste sig ikke at være underlagt handleplanspligten3, da alle 

emnefelter i disse handleplaner er tomme, og den handleplansansvarlige4 har afkrydset feltet ’ej 

handleplanspligt’ i Klientsystemet. For yderligere 12 handleplaner er det ikke muligt at tage stilling til 

indholdet i den seneste handleplan, fordi der er uoverensstemmelse mellem oplysninger i datasættet og i 

Kriminalforsorgens Klientsystem. De 46 ugyldige handleplaner er fratrukket stikprøven på 405, hvilket 

efterlader os med et datasæt på 359 brugbare handleplaner. 

Til analysen om sammenhængen mellem den handleplansansvarliges profession og handleplanens indhold 

er der anvendt et datasæt bestående af i alt 280 ud af 359 handleplaner. Der er her set bort fra 65 

handleplaner, hvor den handleplansansvarlige er registreret som ’kontorpersonale’, hvis opgave ikke er at 

udarbejde handleplaner, men udelukkende at opdatere klientens/den indsattes stamdata, og yderligere 14 

handleplaner, hvor der mangler oplysninger om den handleplansansvarliges profession. 

 

Variabler og test 

De statistiske analyser i rapporten er baseret på følgende uafhængige variabler: 

 Institutionstype (”åbent fængsel”, ”lukket fængsel”, ”arrest”, ”pension” og ”KiF”) 

 Den handleplansansvarliges profession (”fængselsbetjent”, ”socialrådgiver”, ”andet” – f.eks. 

pædagogisk assistent) 

 Klientens alder i 2011 

 Klientens reelle afsonings- eller tilsynsperiode i måneder 

 Hvilken hovedkriminalitet klienten er dømt for 

De statistiske analyser skal belyse det generelle udfyldelsesmønster for de forskellige emnefelter i 

handleplanen – det vil sige ”beskrivelse”, ”årsager til kriminalitet”, ”vurdering”, ”indsatser” og 

”koordinering”. Derudover undersøges sammenhængen mellem ovennævnte uafhængige variabler og 

udfyldelsesmønstret, og i den forbindelse bruges chi2-test for at fastsætte, hvorvidt de undersøgte 

sammenhænge er signifikante eller ej.   

                                                           
1 Der er udført repræsentativitetstest på alder, køn og institutionstype. 
2 Stikprøvens størrelse er beregnet således at der arbejdes med en stikprøveusikkerhed på +/- fem procent.  
3 Hvem der er underlagt handleplanspligt fremgår af afsnittet ”Hvad er en handleplan” 
4 Med handleplansansvarlige menes i denne undersøgelse den person, som har opdateret handleplanen.   
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Materialets begrænsninger  

Den kvantitative gennemgang af handleplanerne kan alene bruges til at udtale sig om, hvorvidt den 

handleplansansvarlige har udfyldt de forskellige emnefelter i handleplanen eller ej. I analysen skelnes der 

ikke mellem, om der er skrevet et længere tekststykke i det enkelte emnefelt i handleplanen, eller om der 

blot er skrevet en enkelt sætning. Den kvantitative analyse kan derfor ikke anvendes til en 

kvalitetsvurdering af selve indholdet i handleplanerne, men kun til at afdække graden af udfyldelse. 

Resultaterne af analysen kan dermed bruges til at identificere, hvorvidt der er særlige dele af handleplanen, 

som ikke udfyldes samt hvilke faktorer graden af udfyldelse generelt hænger sammen med.  Den kvalitative 

gennemgang af handleplanerne vil derimod kunne vise, hvor omfangsrigt indholdet er, og hvad der konkret 

er fokus på under de forskellige emnefelter i handleplanen - den kan med andre ord sige noget om 

karakteren af indholdet. Den kvalitative analyse afdækker heller ikke samtlige handleplansforløb i 

stikprøven, men går i dybden med et udsnit. De to analyser kan dermed danne baggrund for forskellige 

forbedringer af handleplansarbejdet.  
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Resultater af den kvantitative analyse 

 

Udfyldelsesgraden i handleplanerne 

Stikprøvens 359 handleplaner er gennemgået enkeltvis for at opgøre, hvorvidt handleplanens fem 

overordnede emnefelter er udfyldt. De enkelte emnefelter er opgjort med indhold i alle de tilfælde, hvor 

noget er nedfældet, det være sig enkelte tegn, eller længere tekststykker. Analysen forholder sig med 

andre ord ikke til, hvad der står, men blot om der står noget.  

Diagram 1 illustrerer, hvorvidt de enkelte felter i handleplanerne har indhold eller ej (dvs. emnefelterne: 

Beskrivelse, Årsager til kriminalitet, Vurdering, Indsatser og Koordinering).   

 

Diagram 1: Er der indhold i emnefeltet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af diagram 1 fremgår det, at en større andel af handleplanerne har en beskrivelsesdel med indhold 

sammenlignet med emnefelterne ”årsager til kriminalitet”, ”vurdering”, ”indsatser” og ”koordinering”. 

Beskrivelsesdelen består blandt andet af områderne bolig, økonomi, beskæftigelse, fritidsinteresser og 

helbred, og formålet med denne del er at tilvejebringe en faktuel beskrivelse af den dømtes situation.  

Udfyldelsesgraden spænder mellem 96 procent for beskrivelsesdelen og 69 procent for emnefeltet 

koordinering. Udfyldelsesgraden for de øvrige emnefelter – årsager til kriminalitet, vurdering og indsatser – 

placerer sig midt imellem disse to yderpunkter.  

At emnefeltet ”indsatser” ikke udfyldes i lige så stor udstrækning som f.eks. ”beskrivelse” og ”årsager til 

kriminalitet”, kan imidlertid skyldes, at det som burde stå under dette felt i stedet nedfældes under 
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”vurdering”, eftersom det overordnede emnefelt er ”Vurdering og indsatsområder” med en underopdeling 

i: 

 ”Vurdering – herunder ressourcer, barrierer, recidivrisiko, sammenhæng mellem 

kriminalitet og indsatsområder”.  

 ”Konkrete indsatser – prioritering, hvem gør hvad, hvornår”.  

 

Generelt ses der således en tendens til, at jo længere frem man kommer i handleplansskemaet, og jo 

mindre de enkelte emnefelter sigter på faktuel viden om den dømte, desto større bliver andelen af 

handleplaner uden indhold.  

En mulig forklaring på, at udfyldelsesgraden i beskrivelsesdelen er rigtig høj, kan findes på et organisatorisk 

niveau. I handleplansvejledningen står der, at ”relevante oplysninger der fremkommer i forbindelse med 

indsættelses-/førstegangsamtalen, skrives direkte ind i handleplanen”.  Det er altså et organisatorisk ønske, 

at handleplanen oprettes umiddelbart efter indsættelse og består af de oplysninger, som gives i løbet af 

den første samtale med den dømte. Dette vil ofte være helt basale oplysninger om den dømtes 

familieforhold, sygdom, misbrug med mere samt akutte problemstillinger uden for fængslet (f.eks. sikring 

af bolig, underretning af arbejdsgiver m.m.).  Det er med andre ord oplysninger, som skrives ind under 

emnefeltet ”beskrivelse”, hvilket kan være en medvirkende årsag til den høje udfyldelsesgrad.  

Den lidt lavere udfyldelsesgrad for de fire andre emnefelter kan således omvendt forklares ved, at man ikke 

når særligt langt i indsættelsessamtalen, og da handleplanen oprettes rettidigt, ser man måske ikke det 

samme behov for at gå videre med alle emner. En anden forklaring kan være, at emnefelterne i 

handleplansskemaet skifter karakter fra at være beskrivende til at være vurderende. Under ”beskrivelse” 

kræves der en redegørelse af den dømtes forhold, hvorimod der for de fire resterende emnefelter kræves 

en faglig analyse og vurdering af klientens situation.  Den lavere udfyldelsesgrad kan således tænkes at 

være et udtryk for, at ikke alle handleplansansvarlige er - eller oplever at være - fagligt klædt på til at 

udfylde de mere analyserende og/eller vurderende dele af handleplanen. 

 

Udfyldelsesgraden af koordinering sammenlignet med Rigsrevisionens undersøgelse 

Rigsrevisionen udførte i 2011, som nævnt indledningsvist, en undersøgelse af handleplaner i 

Kriminalforsorgen. Rigsrevisionens gennemgang af 82 handleplaner viste bl.a., at det for kun godt 29 

procent er angivet i handleplanen, at den er koordineret med kommunen (Rigsrevisionen 2011: 5). 

Rigsrevisionen har ligeledes undersøgt, i hvor mange tilfælde klienten har undladt at give samtykke til at 

koordinere handleplanen, og hvor mange handleplaner der har et helt tomt felt under koordinering. Da 

Rigsrevisionens undersøgelse bygger på et forholdsvist lille udsnit af handleplaner, har vi, ud fra den 

repræsentative stikprøve, foretaget en enslydende undersøgelse. Diagram 2 viser både Rigsrevisionens og 

Kriminalforsorgens undersøgelsesresultater. Der kan observeres en mindre forskel mellem resultaterne af 

de to undersøgelser, men generelt set viser de begge samme overordnede tendenser.  
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Tabel 1: Indhold i feltet ”koordinering” i handleplanen     

 Kriminalforsorgens 

undersøgelse  

  Rigsrevisionens 

undersøgelse5 

 

 Antal Procent          Antal Procent 

Handleplanen er koordineret  77 21  24 29,3 

Det er vurderet, at handleplanen 

ikke skal koordineres6 

 

82 

 

22,8 

   

  - 

 

- 

Intet samtykke 70 19,5  15 18,3 

Øvrige 197 5,3  208 24,4 

Feltet om koordinering er tomt 111 31,4  23 28 

 

Total 

 

359 

 

100 % 

 

 
 

82 

 

100 % 

 

Tabel 1 viser, at 21 procent af handleplanerne i Kriminalforsorgens undersøgelse er koordineret med 

kommunen. Denne andel adskiller sig fra Rigsrevisionens resultat på godt 29 procent, hvilket kan forklares 

med, at Rigsrevisionens grundlag er den sidste handleplan for de tre senest løsladte i alle institutionstyper 

på nær arresthuse9 (Rigsrevisionen 2011:12). Nærværende undersøgelse bygger på et repræsentativt 

udsnit af den seneste handleplan inden løsladelsen for personer, som er løsladt i 2011, eller hvis 

tilsynsperiode er afsluttet i 2011. Fordelingen mellem de forskellige institutionstyper i denne undersøgelse 

sammenlignet med Rigsrevisionens udsnit er altså forskellig. Eksempelvis udgør KiF-afdelingerne en større 

andel af udsnittet for nærværende undersøgelse. Dertil har Rigsrevisionen ikke medregnet arresthusene i 

deres udsnit. Nærværende undersøgelse har medtaget arresthusene i stikprøven, da domfældte 

undertiden også afsoner dele af deres frihedsberøvelse i arresthuse. 

Dertil skal det bemærkes, at hverken Rigsrevisionens eller Kriminalforsorgens undersøgelse giver et 

komplet billede af den reelle praksis, men kun viser, hvilke oplysninger, der er at finde i handleplanen. 

Eksempelvis har Rigsrevisionen i deres undersøgelse fået forelagt andre relevante dokumenter end 

handleplanen, hvilket har bevirket, at antallet af handleplaner, som reelt viste sig at være koordinerede, 

blev større (Rigsrevisionen 2011:26). Rigsrevisionen konkluderede derfor også, at handleplanerne alene 

ikke kan udgøre grundlag for at vurdere, om der reelt er sket en koordinering med kommunen eller ej 

(Rigsrevisionen 2011: 26).  

Det mest sigende resultat af foreliggende undersøgelse er dog ikke, hvor mange handleplaner, der er blevet 

koordineret med kommunen, men derimod i hvilken grad, der er taget stilling til om handleplanen skal 

koordineres. Det forholder sig sådan, at i hovedparten af de 82 handleplaner, som ikke er koordineret, er 

                                                           
5 Kilde: Rigsrevisionen 2011:25 
6 Det skal bemærkes, at denne kategori også kan indeholde handleplaner, hvor det ikke er præciseret, hvad der ligger til grund for den manglende 
koordinering. 
7 Kategorien ”øvrige” betyder i Kriminalforsorgens undersøgelse, at emnefeltet har indhold, men at det er uklart, hvorvidt handleplanen er 
koordineret eller ej, eller hvorvidt der er samtykke til koordinering eller ej. 
8 I Rigsrevisionens undersøgelse fremgår det ikke specifikt, hvor mange handleplaner som ikke er koordineret med kommunen. Denne kategori er 
derimod inkluderet i kategorien ”øvrige” (ifølge telefonisk kontakt med projektleder Heidi Lund, Rigsrevisionen, d. 11. dec. 2012).   
9 Rigsrevisionens materiale stammer fra åbne fængsler (8 stk.), lukkede fængsler inkl. Københavns Fængsler og Ellebæk (7 stk.), KiF-afdelinger inkl. 
afdelingen for samfundstjeneste (14 stk.) og pensioner (8 stk.). 



13 
 

det imidlertid vurderet, at der ikke er behov grundet klientens gode sociale forhold. Ligeledes er der mange 

klienter, som ikke ønsker at kommunen skal kontaktes, hvilket er en fuldstændig legitim grund til ikke at 

koordinere handleplanen.  

Yderligere et resultat som bør fremhæves er, at godt 31 procent af handleplanerne har et tomt felt under 

koordinering. I disse tilfælde fremgår det således ikke, hvorvidt der er taget stilling til behovet for 

koordinering, hvorvidt det findes relevant, eller hvorvidt det allerede er sket.  

 

Udfyldelsesgrad fordelt på institutionstype 

Efter at have set på den generelle udfyldelsesgrad i handleplanerne, vil dette afsnit belyse om 

udfyldelsesgraden er forskellig i forhold til, om den dømte opholder sig i et arresthus, fængsel, pension eller 

KiF. Nedenstående tabel viser fordelingen af institutionstyper i den oprindelige stikprøve på 405 

handleplaner10: 

Tabel 2:Institutionstype i den oprindelige 

stikprøve 

  Antal Procent 

Åbent fængsel 102 25,2 

Lukket fængsel 18 4,4 

Arresthus 24 5,9 

Pension 12 3,0 

KiF-afdeling 249 61,5 

Total 405 100 

 

Andelen af handleplaner fra lukkede fængsler er relativ lille i stikprøven, hvilket skyldes to ting. For det 

første, at andelen af indsatte på lukkede fængsler generelt er mindre end andelen af indsatte på åbne 

fængsler, og for det andet, at der udelukkende kigges på den sidste handleplansversion i den dømtes 

fuldbyrdelsesforløb. Indsatte, der er placeret på lukkede fængsler, overføres ofte til åbne fængsler i den 

sidste tid op til løsladelsen, hvorfor den sidste handleplansversion ikke vil være udarbejdet i lukket regi. 

Ser man på indholdet i de forskellige emnefelter i handleplanen fordelt på, hvilken institutionstype 

handleplanen er opdateret fra, fremgår det af tabel 3 på s. 15, at beskrivelsesdelen har en høj 

udfyldelsesgrad uanset institutionstype. Sammenhængen mellem institutionstype og hvorvidt der er 

indhold i beskrivelsesdelen eller ej er dog ikke statistisk signifikant. At fordelingen mellem de forskellige 

institutionstyper ser ud som den gør med hensyn til beskrivelsesdelen kan med andre ord bero på 

tilfældigheder.    

Når det derimod kommer til de øvrige emnefelter i handleplanen, er der betydelig forskel mellem de 

forskellige institutionstyper. For feltet ”årsager til kriminalitet” viser tabel 3 f.eks., at arresthusene skiller sig 

                                                           
10

 Fordelingen på institutionstype vises på den oprindelige stikprøve på 405 handleplaner i stedet for den rensede stikprøve på 359 handleplaner, 

da den repræsentative udvælgelse er knyttet til de 405 handleplaner. Fordelingen på institutionstype ændrer sig dog ikke nævneværdigt for den 
rensede stikprøve på 359 handleplaner.  
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ud ved, at der i arresthusene findes den højeste andel af handleplaner med manglende indhold. 

Pensionerne er derimod særdeles gode til at udfylde denne del af handleplanen, mens det for de lukkede 

fængsler er ca. hver femte handleplan, som mangler indhold i dette felt.   

Med hensyn til emnefeltet ”vurdering” er der i pensioner og i KiF-afdelinger en høj udfyldelsesgrad, mens 

arresthusene igen skiller sig ud med den højeste andel af handleplaner uden indhold. 

For emnefeltet ”indsatser” fremstår, foruden arresthusene, både de åbne fængsler og KiF-afdelingerne 

med den højeste andel handleplaner uden indhold, mens de lukkede fængsler er den institutionstype med 

den højeste udfyldelsesgrad. Det er dog, som nævnt, generelt vanskeligt at vide om en lav udfyldelsesgrad i 

dette felt betyder, at indsatserne helt mangler, eller om det er fordi de nedfældes under ”vurdering”.  

I forhold til feltet koordinering fremstår pensionerne og KiF-afdelingerne som de institutionstyper med den 

højeste udfyldelsesgrad, mens der i arresthusene samt i de åbne og lukkede fængsler er den laveste 

udfyldelsesgrad.  

En nærmere undersøgelse af feltet koordinering for de åbne fængsler viser samtidig, at ud af de 34 forløb 

hvor den dømte er løsladt fra et åbent fængsel uden tilsyn - i modsætning til at blive prøveløsladt via KiF – 

er det hele 24 handleplaner, svarende til 71 procent, som mangler indhold i feltet koordinering. De åbne 

fængslers høje andel af handleplaner uden indhold i dette felt kan altså ikke forklares med, at de overlader 

ansvaret for koordinering til næste instans i den dømtes fuldbyrdelsesforløb.  

Undersøgelsen viser endvidere, at langt de fleste (59 procent) af de handleplaner som stammer fra et åbent 

fængsel, og som mangler indhold i feltet om koordinering, er opdateret af en fængselsbetjent.  

For de lukkede fængsler er det kun seks personer som er løsladt uden tilsyn, og der er derfor ikke udført en 

analyse vedrørende udfyldelsen af feltet koordinering for denne institutionstype.  

I arresthusene er der gennemgående den laveste udfyldelsesgrad i alle felter, hvilket umiddelbart kan 

forklares med en manglende opmærksomhed på og træning i at bruge handleplanen som værktøj. Der er 

nemlig ikke handleplanspligt overfor varetægtsfængslede, som udgør langt den største andel af 

indsættelserne i arresthusene, hvorfor handleplanen ofte kun bruges i forhold til at indtaste oplysninger 

fremkommet under indsættelsessamtalen. I datasættet, som ligger til grund for denne undersøgelse, indgår 

der dog kun dømte personer, og der er derfor ikke tale om varetægtsarrestanter, men om afsonere der 

løslades fra arresthuset.11 Da indsatte og klienter, hvor der er vurderet ikke at være handleplanspligt, er 

frasorteret i datamaterialet, må man gå ud fra, at de 24 klienter, der løslades fra et arresthus, er omfattet 

af handleplanspligten.  

                                                           
11 Det er ikke gængs, at dømte afsoner i og løslades fra arresthusene, men det kan forekomme i flere tilfælde, bl.a. hvis den dømte har afsonet 
størstedelen af sin dom under varetægt, eller hvis der er tale om meget korte domme. 
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Inst. type * Beskrivelse 
  Ja Nej I alt 

(antal) 
Åbent fængsel 100 % 0 % 77 

Lukket fængsel 100 % 0 % 17 

Arrest 93,7 % 6,3 % 16 

Pension 100 % 0 % 12 

KiF - afdeling  94,1 % 5,9 % 237 

Total 95,8 % 4,2 % 359 

p > 0,05  
(ikke-signifikant) 

  

Inst. type * Årsag til kriminalitet 
  Ja Nej I alt (antal) 

Åbent fængsel 85,7 % 14,3 % 77 

Lukket fængsel 76,5 % 23,5 % 17 

Arrest 56,2 % 43,8 % 16 

Pension 100 % 0 % 12 

KiF - afdeling  89 % 11 % 237 

Total 86,6 % 13,4 % 359 

* p ≤ 0,05 
(signifikant) 

    

Inst. type * Vurdering 
  Ja Nej I alt (antal) 

Åbent fængsel 75,3 % 24,7 % 77 

Lukket fængsel 82,4 % 17,6 % 17 

Arrest 43,8 % 56,2 % 16 

Pension 100 % 0 % 12 

KiF - afdeling  94,9 % 5,1 % 237 

Total 88 % 12 % 359 

* p ≤ 0,05 
(signifikant) 

  

Inst. type * Indsatser 
  Ja Nej I alt (antal) 

Åbent fængsel 70,1 % 29,9 % 77 

Lukket fængsel 88,2 % 11.8 % 17 

Arrest 31,2 % 68,8 % 16 

Pension 83,3 % 16,7 % 12 

KiF - afdeling  73 % 27 % 237 

Total 71,6 % 28,4 % 359 

* p ≤ 0,05 
(signifikant) 

  

Inst. type * Koordinering 
  Ja Nej I alt (antal) 

Åbent fængsel 50,6 % 49,4 % 77 

Lukket fængsel 58,8 % 41,2 % 17 

Arrest 18,7 % 81,3 % 16 

Pension 83,3 % 16,7 % 12 

KiF - afdeling  78,5 % 21,5 % 237 

Total 69,1 % 30,9 % 359 

* p ≤ 0,05 
(signifikant) 

   

 

 
Tabel 3: Er der indhold i emnefeltet – fordelt på institutionstype 
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Udfyldelsesgrad fordelt på personalegrupper 
Generelt udfyldes de fleste handleplaner af en socialrådgiver. Af de gennemgåede handleplaner er 73 

procent opdateret af en socialrådgiver, 24 procent af en fængselsbetjent og kun tre procent af øvrige 

personalegrupper (f.eks. pædagogisk assistenter).12 Ser man på de forskellige felter i handleplanen, ud fra 

hvilken personalegruppe, der har opdateret den, fremgår det af tabel 4 på s. 17, at når det gælder 

beskrivelsesdelen og indsatsdelen er der ingen statistisk signifikant forskel mellem personalegrupperne. At 

socialrådgiverne fremstår med en højere udfyldelsesgrad end fængselsbetjentene, når det f.eks. gælder 

”indsats”, kan med andre ord bero på tilfældigheder.  

Når det gælder udfyldelsen af ”årsager til kriminalitet”, ”vurdering” og ”koordinering”, er forskellene 

mellem personalegrupperne derimod signifikante. For alle punkter er socialrådgiverne og de øvrige 

personalegrupper bedre end fængselsbetjentene til at udfylde felterne i handleplanen.  

Ser man på udfyldelse af koordinering for sig, er der totalt 199 handleplaner med indhold og 81 

handleplaner uden indhold. En nærmere analyse viser, at ud af 199 handleplaner med indhold er kun 15 

procent opdateret af en fængselsbetjent, svarende til 30 handleplaner. Af de 81 handleplaner som mangler 

indhold i feltet vedrørende koordinering, er derimod hele 44 procent opdateret af en fængselsbetjent. 

Fængselsbetjentenes andel af de handleplaner som mangler indhold i feltet om koordinering er altså større, 

end hvad deres andel er af de handleplaner, som har et indhold. Det forholder sig ikke sådan, at de 

handleplaner som betjentene udfylder, er opdateret i arresthusregi. Af de 66 betjente som indgår i 

datasættet for nærværende analyse, er kun otte ansatte i arresthuse. 

 

                                                           
12 Bemærk at denne analyse er lavet på baggrund af, hvem der har opdateret den sidste handleplan inden løsladelse eller tilsynets afslutning. En 
opdatering af handleplanen kræver, at vedkommende læser og forholder sig til handleplanen samt godkender den før en opdatering.  
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Tabel 4: Er der indhold i emnefeltet? – fordelt på personalegruppe 

Personalegruppe * Årsag til kriminalitet 

  Ja Nej I alt (antal) 
 

Fængselsbetjent  74,2 % 25,8 % 66 

Socialrådgiver 90,2 % 9,8 % 205 

Øvrige  88,9 % 11,1 % 9 

Total 86,4 % 13,6 % 280 

* p ≤ 0,05 (signifikant)     

Personalegruppe * Beskrivelse 

  Ja Nej I alt (antal) 

Fængselsbetjent  98,5 % 1,5 % 66 

Socialrådgiver 95,1 % 4,9 % 205 

Øvrige 100 % 0 % 9 

Total 96,9 % 3,9 % 280 

p > 0,05  
(ikke-signifikant) 

   

Personalegruppe * Vurdering 

  Ja Nej I alt (antal) 

Fængselsbetjent  66,7 % 33,3 % 66 

Socialrådgiver 96,1 % 3,9 % 205 

Andet 88,9 % 11,1 % 9 

Total 88,9 % 11,1 % 280 

* p ≤ 0,05 (signifikant)     

Personalegruppe * Indsats 

 Ja Nej I alt (antal) 

Fængselsbetjent 65,2 % 34,8 % 66 

Socialrådgiver 73,2 % 26,8 % 205 

Andet 66,7 % 33,3 % 9 

Total 71,1 % 28,9 % 280 

p > 0,05 (ikke-signifikant)     

Personalegruppe* Koordinering 

   Ja Nej I alt (antal) 

Fængselsbetjent  45,5 % 54,5 % 66 

Socialrådgiver 79,5 % 20,5 % 205 

Andet 66,7 % 33,3 % 9 

Total 71,1 % 28,9 % 280 

* p ≤ 0,05 (signifikant)     
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Udfyldelsesgrad i forhold til afsonings- eller tilsynsperiode 

Betragter man endeligt indholdet i handleplanens forskellige dele i forhold til den indsattes afsonings- eller 

tilsynsperiode, fremgår det af tabel 5 på s. 19 og 20, at der er sammenhæng mellem afsonings- og 

tilsynsperioden og graden af indhold, når det gælder ”beskrivelse”, ”årsager til kriminalitet”, ”vurdering” og 

”koordinering”. For de tre sidstnævnte felter er der en stor andel handleplaner uden indhold for dem med 

en afsonings- eller tilsynsperiode på under fire måneder, hvilket vil sige, at de handleplansansvarlige i 

ringere grad tager stilling til årsager til kriminalitet, vurdering og koordinering for indsatte med en kortere 

straf.   

Som beskrevet i afsnittet om ”De lovmæssige rammer”, så er der en lang række regler for, hvorvidt den 

dømte er omfattet af handleplanspligten. Selvom hovedreglen er, at der skal udarbejdes handleplan for 

alle, der udstår en fængselsstraf på fire måneder eller mere, så er der en lang række undtagelser, som 

betyder, at der også er handleplanspligt for en stor gruppe dømte, der afsoner en kortere dom end fire 

måneder. Fordelingerne i tabel 5 kan altså kun til dels forklares med, at der ikke er formel handleplanspligt 

for personer med en straflængde på under fire måneder.  

Samtidig er det værd at bemærke, at for dømte med en straflængde på op til fire måneder er der en høj 

andel handleplaner med et indhold i beskrivelsesdelen - uagtet om der er pligt til at udarbejde handleplan 

eller ej. Dette skyldes højst sandsynligt, at indholdet fra indsættelses- eller førstegangssamtalen skrives ind 

i handleplanen.  Dette underbygges af, at mens beskrivelsesdelen næsten altid er udfyldt for denne gruppe 

dømte, så efterlades handleplanens øvrige felter i flere tilfælde tomme. 

En anden forklaring kan være, at der, for de dømte med en straflængde på under fire måneder, ikke er 

tilstrækkelig tid til at få opbygget en relation og dermed at få afdækket de mere vurderende dele af 

handleplanen. 

Tabel 5 viser samtidig, at når den formelle handleplanspligt er gældende ved en straf på fire måneder eller 

derover, så stiger udfyldelsesgraden for langt de flest emnefelter i handleplanen. Når den dømte derimod 

har en straf på mere end fire år, så falder udfyldelsesgraden igen for vurdering, indsats og koordinering.  

Undersøgelsen af en eventuel sammenhæng mellem den dømtes alder og den dømtes hovedkriminalitet, 

samt hvorvidt de forskellige dele af handleplanen er udfyldt eller ej, viser, at der ikke er nogen signifikant 

sammenhæng.  
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Tabel 5: Er der indhold i emnefeltet? – fordelt på afsonings- eller tilsynsperiode 
 

Periode * Beskrivelse 

 Ja Nej  I alt 
(antal) 

Mindre end 4 mdr. 95,5 % 4,5 % 88 

4 mdr. til mindre end 8 mdr. 91,5 % 8,5 % 82 

8 mdr. og op til 1 år 97,8 % 2,2 % 93 

1 år og op til 2 år 100 % 0 % 68 

2 år og op til 4 år 94,7 % 5,3 % 19 

Mere end 4 år 88,9 % 11,1 % 9 

Total 95,8 % 4,2 % 359 

                                           *P ≤ 0,05 (signifikant) 

 

Periode * Årsag til kriminalitet 

 Ja Nej  I alt (antal) 

Mindre end 4 mdr. 75 % 25 % 88 

4 mdr. til mindre end 8 mdr. 87,8 % 12,2 % 82 

8 mdr. og op til 1 år 90,3 % 9,7 % 93 

1 år og op til 2 år 94,1 % 5,9 % 68 

2 år og op til 4 år 89,5 % 10,5 % 19 

Mere end 4 år 88,9 % 11,1 % 9 

Total 86,6 % 13,4 % 359 

                                            *P ≤ 0,05 (signifikant) 

 

Periode * Vurdering 

 Ja Nej  I alt (antal) 

Mindre end 4 mdr. 70,5 % 29,5 % 88 

4 mdr. til mindre end 8 mdr. 92,7 % 7,3 % 82 

8 mdr. og op til 1 år 95,7 % 4,3 % 93 

1 år og op til 2 år 92,6 % 7,4 % 68 

2 år og op til 4 år 100 % 0 % 19 

Mere end 4 år 77,8 % 22,2 % 9 

Total 95,8 % 4,2 % 359 

                                          *P ≤ 0,05 (signifikant) 
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Periode * Indsats 

 Ja Nej  I alt (antal) 

Mindre end 4 mdr. 64,4 % 38,6 % 88 

4 mdr. til mindre end 8 mdr. 69,5 % 30,5 % 82 

8 mdr. og op til 1 år 77,4 % 22,6 % 93 

1 år og op til 2 år 77,9 % 22,1 % 68 

2 år og op til 4 år 78,9 % 21,1 % 19 

Mere end 4 år 66,7 % 33,3 % 9 

Total 71,6 % 28,4 % 359 

                                           P > 0,05 (ikke-signifikant) 

Periode * Koordinering 

 Ja Nej  I alt (antal) 

Mindre end 4 mdr. 45,5 % 54,5 % 88 

4 mdr. til mindre end 8 mdr. 79,3 % 20,7 % 82 

8 mdr. og op til 1 år 80,6 % 19,4 % 93 

1 år og op til 2 år 75 % 25 % 68 

2 år og op til 4 år 68,4 % 31,6 % 19 

Mere end 4 år 44,4 % 55,6 % 9 

Total 69,1 % 30,9 % 359 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            *P ≤ 0,05 (signifikant) 
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Konklusioner og det videre fokus   

Undersøgelsen har haft til formål at belyse handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen med udgangspunkt i et 

repræsentativt udsnit af handleplaner og med et kvantitativt analyseperspektiv.  

I rapporten undersøges det, i hvilken grad de forskellige dele af handleplanen udfyldes, og hvorvidt der er 

forskel på udfyldelsesgraden i forhold til forskellige faktorer som bl.a. den handleplansansvarliges faglige 

baggrund, samt om den dømte afsoner eller er i tilsyn hos Kriminalforsorgen i Frihed (KiF).  

Analyserne viser, at der generelt er en tendens til, at jo længere frem man kommer i handleplansskemaet, 

og jo mindre de enkelte emnefelter sigter på faktuel viden om den dømte, desto større bliver andelen af 

handleplaner uden indhold.  

I 2011 undersøgte Rigsrevisionen handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen. I undersøgelsen var der bl.a. 

fokus på emnefeltet koordinering. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at det for kun godt 29 procent af de 

handleplaner, som indgik i undersøgelsens stikprøve, var angivet, at den var koordineret med kommunen. 

Dette betyder, at Kriminalforsorgens institutioner har taget kontakt til kommunen omkring løsladelsen af 

den dømte. Rigsrevisionens anbefaling var derfor, at Direktoratet skulle overveje, hvordan det kunne sikres, 

at der i alle relevante sager blev taget kontakt til kommunen med henblik på koordinering af handleplanen i 

forbindelse med løsladelsen af en dømt (Rigsrevisionen 2011:5). Rigsrevisionens undersøgelse viste 

endvidere, at 28 procent af de gennemgåede handleplaner ikke indeholdt information om, hvorvidt 

handleplanen var koordineret med løsladelseskommunen eller ej (ibid.:25). Grundlaget for Rigsrevisionens 

undersøgelse var dog ikke repræsentativt, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed.  

Nærværende undersøgelse har et repræsentativt grundlag, og viser et andet resultat end Rigsrevisionens 

gennemgang i forhold til emnefeltet koordinering. I 63 procent af de gennemgåede handleplaner er det 

oplyst om handleplanen er koordineret eller ej. Mere præcist er 21 procent af handleplanerne koordineret 

med den dømtes løsladelseskommune13. På baggrund af dette tal alene kan man ikke drage den konklusion, 

at Kriminalforsorgen har en mangelfuld praksis med hensyn til koordineringen af handleplaner med 

kommunerne. Som nævnt viser denne undersøgelse nemlig, at der i yderligere 42 procent af 

handleplanerne er taget stilling til, om den skal koordineres med kommunen. At dette ikke er gjort, beror 

enten på at det er skønnet, at der ikke er behov, eller at den dømte selv ikke ønsker at give sit samtykke til 

koordinering. Altså helt legitime årsager til ikke at gennemføre en koordinering.  

Det resultat som derimod bør give anledning til eftertanke om praksis i Kriminalforsorgens institutioner, er 

at 31 procent af de gennemgåede handleplaner ikke indeholder information om, hvorvidt handleplanen er 

koordineret med løsladelseskommunen eller ej. Disse 31 procent – svarende til 111 handleplaner – er 

nemlig helt tomme i emnefeltet koordinering. I Rigsrevisionens beretning konkluderedes det, at 

handleplanerne alene ikke kan udgøre grundlag for at vurdere, om der reelt er sket en koordinering med 

kommunen eller ej. Resultatet af foreliggende undersøgelse vidner om, at handleplansarbejdet stadig står 

overfor nogle udfordringer i praksis.  Fra organisatorisk hold er det tænkt, at handleplanen skal fungere 

som et koordinerings- og vidensdelingsredskab. For at Kriminalforsorgen skal kunne leve op til denne 

                                                           
13 Med en stikprøveusikkerhed på +/- fem procent betyder det, at andelen i hele populationen ligger på mellem 16-26 procent, altså stadig en 
mindre andel end i Rigsrevisionens undersøgelse. Problemet er, at Rigsrevisionens undersøgelse ikke er repræsentativ, og stikprøveusikkerheden er 
derfor ukendt. Reelt set kan resultatet fra de to undersøgelser således være identisk.  
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ambition, er det nødvendigt, at handleplanen indeholder al den information, som er nødvendig for at 

tilrettelægge og anskueliggøre den indsats, der iværksættes af de forskellige professionelle i forhold til den 

dømte.  Undersøgelsen peger altså på, at der fortsat er udviklingspotentiale, når det drejer sig om 

datadisciplinen i Kriminalforsorgens institutioner.  

Ligesom Rigsrevisionens undersøgelse af handleplansarbejdet har nærværende undersøgelse imidlertid 

også begrænsninger. Den fokuserer udelukkende på indholdet i handleplanerne fra et kvantitativt 

perspektiv, og kan følgelig ikke bruges til at sige noget om kvaliteten af indholdet.  

Denne begrænsning bliver særlig betydningsfuld i forhold til handleplanens felter om årsager til 

kriminalitet, indsatser og vurdering. Mens handleplanens beskrivelsesdel netop er beskrivende, og 

indeholder faktuelle oplysninger om den dømtes bolig, beskæftigelse, familieforhold, sygdom, misbrug 

mm., kræver udfyldelsen af handleplanens øvrige felter, at den handleplansansvarlige udfører en faglig 

analyse og vurdering af den dømtes situation. En simpel registrering af hvorvidt der er indhold i disse 

emnefelter eller ej, siger således intet om kvaliteten af denne faglige analyse og vurdering. Indholdet i 

emnefelterne behøver ikke være særlig fyldigt eller af en bestemt karakter for at give et positivt udslag i 

den kvantitative registrering.   

Nærværende undersøgelse viser f.eks. at for emnefeltet om årsager til kriminalitet er pensionerne særdeles 

gode til at udfylde denne del af handleplanen, mens det for de lukkede fængsler er ca. hver femte 

handleplan, som mangler indhold i dette felt. Undersøgelsen viser også, at socialrådgivere og øvrige 

personalegrupper (som pædagogisk assistent) er bedre end fængselsbetjentene til at udfylde 

handleplanens felter om ”årsager til kriminalitet”, ”vurdering” og ”koordinering”.  

Disse resultater behøver imidlertid ikke indebære, at pensionerne og socialrådgiverne generelt producerer 

handleplaner, der lever op til de otte krav til den gode handleplan. Indholdet i feltet om årsager til 

kriminalitet kan sagtens være ufuldstændigt rent fagligt, selv om det er registreret med indhold i den 

kvantitative gennemgang.   

Der er altså brug for mere viden om handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen end hvad foreliggende 

undersøgelse giver. Evalueringsenheden i direktoratets Straffuldbyrdelseskontor har derfor besluttet at 

videreføre handleplansundersøgelsen med en kvalitativ del, som fokuserer på selve indholdet i de 

forskellige dele af handleplanen. I den kvalitative undersøgelse gennemgås 60 handleplansforløb – fra den 

første til den sidste handleplansversion i 60 fuldbyrdelsesforløb – for at beskrive og vurdere indholdet i 

handleplanerne. Undersøgelsen vil f.eks. belyse, hvad de handleplansansvarlige konkret beskriver under 

feltet om årsager til kriminalitet, og om den sidste handleplansversion giver et overskueligt indblik i den 

dømtes situation og de indsatser, som har været iværksat.  

Handleplanen er i dag et centralt værktøj i Kriminalforsorgens resocialiserende arbejde med de dømte. Det 

er derfor særdeles relevant at undersøge, om værktøjet bruges på en tilfredsstillende måde, ligesom det er 

vigtigt at identificere eventuelle problemområder i handleplansarbejdet, for på sigt at kunne kvalitetssikre 

værktøjet.  

Ud fra dette perspektiv er såvel den kvantitative som den kvalitative del af handleplansundersøgelsen 

interessant. Den kvantitative del har givet viden om udfyldelsesgraden, og hvilke faktorer denne hænger 
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sammen med, og kan dermed danne baggrund for specifikke forbedringer af handleplansarbejdet. Et 

opmærksomhedspunkt kan f.eks. være at forbedre udfyldelsesgraden i forhold til emnefelterne årsager til 

kriminalitet, vurdering, indsatser og koordinering.   
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Bilag 

Bilag 1: 8 krav til den gode handleplan 

 

 

 

 
 
Husk, når du arbejder med handleplaner: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 krav til den gode handleplan 

1. At inddrage klienten fra start til slut  

 

2. At have fokus på årsagerne til kriminalitet og recidiv 

 

3. At planen skal skabe overblik over mål og retning 

 

4. At redegøre for dine faglige overvejelser og vurderinger  

 

5. At skrive kort og præcist – relevant og (f)aktuelt 

 

6. At sikre sammenhæng mellem beskrivelse, vurdering og indsats 

 

7. At revidere, når der sker væsentlige ændringer 

 

8. At udfylde punktet om koordinering med kommunen. 
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Bilag 2: Eksempel på handleplan 
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