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1. Indledning og baggrund 

I maj 2012 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de indsatte på 

behandlingsafdelingerne i Kriminalforsorgen. Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvorledes 

de indsatte var blevet motiveret til at deltage i misbrugsbehandling og hvilken betydning det måtte 

have for de indsattes fortsatte deltagelse i misbrugsbehandling i så fald, man nedlagde 

behandlingsafdelinger på visse fængsler (konsolidering af behandlingsafdelinger). Undersøgelsen 

blev iværksat efter opfordring af arbejdsgruppen vedrørende specialfængsler og særafdelinger. 

Arbejdsgruppen blev i foråret 2012 nedsat for at kvalificere og konkretisere de forslag og 

effektiviseringspotentialer vedrørende specialfængsler og særafdelinger, som konsulentfirmaet 

Deloitte havde peget på i en budgetanalyse af Kriminalforsorgen.  

 

Spørgeskemaet er blevet sendt ud til samtlige fængsler med behandlingsafdelinger, hvor indsatte 

modtager døgnbehandling for misbrug. Alle fængsler, som har døgnbehandlingsafdelinger, har 

bidraget til undersøgelsen med besvarelser.
1
 Der er udsendt 260 spørgeskemaer til behandlings-

afdelingerne og der er modtaget skemaer fra 199 indsatte, svarende til en besvarelsesprocent på 77 

pct. Eftersom der ikke har været fuldt belæg på alle behandlingsafdelinger i den periode, hvor de 

indsatte blev bedt om at udfylde skemaet, kan besvarelsesprocenten i undersøgelsen reelt godt være 

højere end 77 pct.  

 

I spørgeskemaet var der forskellige instruktioner til de indsatte, som angav, om de fx skulle springe 

et spørgsmål over ved en konkret besvarelse, eller hvor de blev bedt om at sætte ét eller flere 

krydser. Det er ikke altid, at den indsatte, som har besvaret spørgeskemaet, har fulgt disse 

instruktioner. Ligeledes tyder noget på, at nogle indsatte har misforstået visse spørgsmål, og der er 

heller ikke altid en logisk sammenhæng mellem de indsattes besvarelser af spørgsmålene.  

 

Oplysningerne fra spørgeskemaerne er indtastet og analyseret i statistikprogrammet SPSS. Ved 

indtastning af oplysninger fra spørgeskemaer er oplysningerne indtastet, som de indsatte har 

besvaret spørgsmålene. I forbindelse med indtastningen er der altså ikke forsøgt at skabe logik i 

besvarelserne, ligesom de indsatte har ”fået lov” til at afgive flere svar på et spørgsmål, hvor de i 

instruktionen kun blev bedt om at sætte ét kryds. Denne strategi er valgt, eftersom det ikke er muligt 

i forbindelse med indtastningen at afgøre, hvilken besvarelse som vejer tungest for den indsatte. Det 

betyder, at totalen i en del af tabellerne overstiger 100 pct.  

 

I de følgende afsnit præsenteres resultaterne i tabelform med kommentarer. I tabelteksten angives 

den konkrete formulering af spørgsmålet. Selve spørgeskemaet ligger som bilag 1.  

 

Del 2 indeholder en beskrivelse af undersøgelsespopulationen. Del 3 indeholder oplysninger om de 

indsattes behandlingshistorik, mens del 4 omhandler de indsattes motivation for at deltage i 

behandling. I del 5 beskrives, i hvilket omfang de indsatte føler sig informeret om 

Kriminalforsorgens behandlingstilbud, mens del 6 belyser, hvorvidt de indsatte på behandlings-

                                                 
1
 Anstalten ved Herstedvester og Statsfængslet på Søbysøgård har således ikke deltaget i undersøgelsen. 



4 

 

afdelingerne er motiveret for at flytte fængsel for at komme i behandling. Del 7 indeholder en 

opsummering af resultater og konklusion på undersøgelsen. 

2. Beskrivelse af undersøgelsespopulationen 

Tabel 1 viser, hvilken institution de indsatte har afsonet på, da de besvarede spørgeskemaet. Det er 

ikke overraskende de institutioner, som har store behandlingsafdelinger (Jyderup, Vridsløselille, 

Nyborg og Østjylland), der har bidraget med flest besvarelser til undersøgelsen. Bilag 2 viser 

besvarelsesprocenten for de forskellige behandlingsafdelinger i fængslerne.  

 

Tabel 1. Institution (Hvilket fængsel afsoner du på?) 

 Antal Procent 

Statsfængslet i Jyderup 34 17,1 

Statsfængslet Midtjylland – Kærshovedgård 5 2,5 

Statsfængslet Midtjylland – Nr. Snede 18 9,0 

Statsfængslet Møgelkær 17 8,5 

Statsfængslet ved Sdr. Omme 10 5,0 

Statsfængslet Renbæk 14 7,0 

Statsfængslet ved Horserød 5 2,5 

Statsfængslet på Kragskovhede 6 3,0 

Statsfængslet i Vridsløselille 35 17,6 

Statsfængslet i Nyborg 21 10,6 

Statsfængslet i Ringe 8 4,0 

Statsfængslet Østjylland 26 13,1 

I alt 199 100 

 

Tabel 2 viser kønsfordelingen i besvarelserne og som det fremgår af tabellen, er det kun en lille 

andel af besvarelserne, der kommer fra kvinder.  

 

Tabel 2. Køn (Hvilket køn har du?) 

 Antal Procent 

Mænd 188 94,5 

Kvinder 7 3,5 

Uoplyst 4 2,0 

I alt 199 100 

 

Tabel 3 viser aldersfordelingen for de indsatte på behandlingsafdelingerne. Som tabellen viser er 

der en vis spredning i alderen på afdelingerne, dog med flest i aldersgruppen 25-29 år (26 pct.). 

Samlet set er 46 pct. under 30 år, mens 51 pct. er 30 år eller derover. Gennemsnitsalderen på de 

indsatte på behandlingsafdelingerne er 32 år, mens medianen er 30 år. 
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Tabel 3. Alder (Hvad er din alder?) 

 Antal Procent 

18-24 år 40 20,1 

25-29 år 52 26,1 

30-34 år 28 14,1 

35-39 år 32 16,1 

40-44 år 25 12,6 

45 år + 17 8,5 

Uoplyst 5 2,5 

I alt 199 100 

 

I spørgeskemaet er de indsatte blevet spurgt, hvilken kommune de er tilmeldt – eller var tilmeldt, 

før de begyndte at afsone deres dom. Disse oplysninger er blevet sammenholdt med, hvor de 

afsoner pt. Tabel 4 viser således, om de afsoner på et fængsel i den samme landsdel, hvor de er 

tilmeldt folkeregistret. Landet er i denne sammenhæng inddelt i tre landsdele, hhv. Jylland, Fyn, 

Sjælland og øerne. Som det fremgår af tabel 4, afsoner 68 pct. af de indsatte på et fængsel i samme 

landsdel, hvor de er tilmeldt folkeregisteret. Der er 24 pct., der afsoner i en anden landsdel, mens to 

pct. har adresse i udlandet. I seks pct. af besvarelserne har den indsatte ikke besvaret spørgsmålet. 

Det skal bemærkes, at selvom en stor andel har svaret, at de afsoner i samme landsdel, inkluderer 

det også indsatte som fx bor i Nordjylland, men som afsoner i Statsfængslet Østjylland. Selvom det 

jo som bekendt er i den samme landsdel, vil der nok for den indsatte synes at være lang afstand fra 

bopælskommune (og familie og venner) til fængslet.  

 

Tabel 4. Afsoner på fængsel i samme landsdel som bopælskommune  

 Antal Procent 

Ja 136 68,3 

Nej 48 24,1 

Kommune uoplyst 12 6,0 

Har adresse i udlandet 3 1,5 

I alt 199 100 

3. Behandlingshistorik 

Tabel 5 viser, hvor den indsatte var, før vedkommende kom til behandlingsafdelingen. Tabellen 

viser, at hovedparten af de indsatte (76 personer svarende til 38 pct.) var i et arresthus eller en 

arrestafdeling, før de kom til behandlingsafdelingen. Der er imidlertid også en stor andel indsatte, 

der kommer fra en anden afdeling på samme fængsel (28 pct.) eller fra et andet fængsel (46 

personer svarende til 23 pct.). Otte pct. af de indsatte på behandlingsafdelingerne kommer direkte 

fra fri fod. Endelig mangler der oplysninger om indsattes tidligere ophold i fem spørgeskemaer (tre 

pct.).  

 

Som nævnt ovenfor er der 76 indsatte, der kommer direkte fra et arresthus til behandlings-

afdelingen. Undersøgelsen viser, at der kommer flest indsatte fra følgende arresthuse: Arresthuset i 
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Odense og Arresthuset i Aarhus (med hver syv personer svarende til ni pct.), og Arresthuset i 

Helsingør og Vestre Fængsel (med hver fem personer svarende til syv pct.).
2
  

 

Af de 46 indsatte, som kommer til behandlingsafdelingen fra et andet fængsel, er der flest, der 

kommer fra Statsfængslet i Nyborg (10 personer svarende til 22 pct.).
3
  

 

Tabel 5. Placering før nuværende behandlingsafdeling (Hvor var du, før du kom til 

behandlingsafdelingen?) 

 Antal Procent 

På anden afdeling på samme fængsel 56 28,1 

På en pension 0 0,0 

I et andet fængsel 46 23,1 

I et arresthus/arrestafdeling 76 38,2 

På en sikret institution 0 0,0 

På hospital 0 0,0 

På fri fod 16 8,0 

Uoplyst 5 2,5 

I alt 199 100 

 

De indsatte er i undersøgelsen blevet spurgt, om de er blevet overført til nuværende fængsel, fordi 

de gerne ville ind på netop den behandlingsafdeling, hvor de er pt. 75 pct. af de indsatte svarer 

bekræftende på dette jf. tabel 6.  

 

Tabel 6. Valg af fængsel pga. behandlingsafdeling (Er du blevet indsat på eller overført til 

nuværende fængsel, fordi du gerne ville ind på netop den behandlingsafdeling, hvor du er 

nu?) 

 Antal Procent 

Ja 149 74,9 

Nej 44 22,1 

Uoplyst 6 3,0 

I alt 199 100 

 

                                                 
2
 De øvrige indsatte kommer fra Arresthuset i Assens (1 person), Arresthuset i Esbjerg (3 personer), Arresthuset i 

Frederikshavn (1 person), Arresthuset i Frederikssund (1 person), Arresthuset i Haderslev (1 person), Arresthuset i 

Hillerød (3 personer), Arresthuset i Hobro (1 person), Arresthuset i Holbæk (2 personer), Arrestafdelingen i 

Statsfængslet ved Horserød (1 person), Arrestafdelingen i Statsfængslet i Jyderup (3 personer), Arresthuset i 

Kalundborg (2 personer), Arresthuset i Kolding (2 personer), Arresthuset i Køge (3 personer), Arresthuset i Maribo (1 

person), Arrestafdelingen i Statsfængslet i Nyborg (1 person), Arresthuset i Nykøbing M. (1 person), Arrestafdelingen i 

Statsfængslet Renbæk (1 person), Arresthuset i Ringkøbing (1 person), Arresthuset i Ringsted (2 personer), Arresthuset 

i Roskilde (2 personer), Arresthuset i Silkeborg (2 personer), Arresthuset i Slagelse (4 personer), Arresthuset i 

Sønderborg (1 person), Arresthuset i Torshavn (1 person), Arresthuset i Tønder (1 person), Arresthuset i Vejle (1 

person), Arresthuset i Viborg (3 personer), Arrestafdelingen i Statsfængslet i Vridsløselille (1 person), Arrestafdelingen 

i Statsfængslet Østjylland (1 person), Arresthuset i Aabenraa (1 person) og uoplyst (3 personer).  
3
 De øvrige indsatte kommer fra Anstalten ved Herstedvester (2 personer), Statsfængslet ved Horserød (2 personer), 

Statsfængslet i Jyderup (1 person), Statsfængslet på Kragskovhede (3 personer), Statsfængslet Midtjylland (2 personer), 

Statsfængslet Møgelkær (1 person), Statsfængslet Renbæk (3 personer), Statsfængslet i Ringe (1 person), Statsfængslet 

ved Sdr. Omme (3 personer), Statsfængslet på Søbysøgård (3 personer), Statsfængslet i Vridsløselille (2 personer), 

Statsfængslet Østjylland (5 personer) og uoplyst (2 personer). 
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Tabel 7 viser, at knap halvdelen af de indsatte på behandlingsafdelingerne har været i behandling i 

Kriminalforsorgen, før de kom til behandlingsafdelingen.  

 

Tabel 7. Deltagelse i tidligere behandling i Kriminalforsorgen (Deltog du i anden behandling i 

Kriminalforsorgen, før du kom til behandlingsafdelingen?) 

 Antal Procent 

Ja 97 48,7 

Nej 97 48,7 

Uoplyst 5 2,5 

I alt 199 100 

 

Af tabel 8 fremgår, hvilken type behandling de indsatte tidligere har modtaget i Kriminalforsorgen. 

Tabellen viser, at 65 personer (svarende til en tredjedel af alle indsatte på behandlingsafdelingerne) 

har modtaget forbehandling/motivationsbehandling i et arresthus. Det er dog ikke sådan, at samtlige 

af disse 65 personer, som har modtaget forbehandling, er blevet overført direkte fra arresthuset til 

behandlingsafdelingen. Af de 65 indsatte, der oplyser, at de har modtaget forbehandling i 

Kriminalforsorgen, oplyser 17, at de var placeret på en anden afdeling på samme fængsel, før de 

kom på behandlingsafdelingen, mens to var placeret på et andet fængsel og de øvrige 46 var 

placeret i arresthus. Der synes altså både at være en direkte effekt af forbehandlingen (i den forstand 

at indsatte, som modtager forbehandling, bliver direkte overført til en behandlingsafdeling) og en 

indirekte effekt af denne (i den forstand at indsatte først bliver overført til en almindelig 

fællesskabsafdeling i et fængsel og derefter flyttes til en behandlingsafdeling).  

 

Tabel 8. Arten af tidligere behandling i Kriminalforsorgen (Hvilken behandling deltog du i, 

før du kom på behandlingsafdelingen?)  

 Antal Procent 

Forbehandling/motivationsbehandling 65 32,7 

Stoffri behandling i døgnbehandling 15 7,5 

Alkoholistbehandling i døgnbehandling 2 1,0 

Alkoholistbehandling i dagbehandling 0 0,0 

Døgnbehandling på Mælkebøtten 0 0,0 

Behandlingssamtaler i forb. m. medicinsk 

behandling 

4 2,0 

Hashmisbrugsbehandling i dagbehandling 4 2,0 

Kokainmisbrugsbehandling i dagbehandling 1 0,5 

Afgiftning (nedtrapning) 2 1,0 

Ved ikke  2 1,0 

Efterbehandling 2 1,0 

Har ikke deltaget i behandling eller uoplyst 102 51,3 

I alt 199 100 

 

Tabel 8 viser i øvrigt, at en del indsatte (15 personer svarende til otte pct.) går fra én type 

døgnbehandling til en anden. Det gælder fx dem, som overgår fra primær behandling til 
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efterbehandling, eller dem, som flyttes fra en behandlingsafdeling på et fængsel til en 

behandlingsafdeling på et andet fængsel.  

 

Tabel 9 viser, at 84 pct. af de indsatte fra behandlingsafdelingerne, der har besvaret spørgeskemaet, 

modtager primær behandling, mens 16 pct. modtager efterbehandling.  

 

Tabel 9. Behandlingsart 

 Antal Procent 

Primær behandling 167 83,9 

Efterbehandling 32 16,1 

I alt 199 100 

 

I tabel 10 er primærbehandlingen endvidere fordelt på behandlingstyper. Af tabellen fremgår, at 

hovedparten af den primære behandling, som de indsatte på behandlingsafdelingerne modtager, er 

stoffri behandling. Det er således 62 pct. af de indsatte på behandlingsafdelingerne, som modtager 

stoffri behandling, mens 10 pct. modtager alkoholistbehandling. Ni pct. af de indsatte modtager 

substitutionsbehandling.
4
   

 

Tabel 10. Behandlingstype for nuværende behandling (Hvilken behandling modtager du på 

din nuværende behandlingsafdeling?)  

 Antal Procent 

Primær behandling   

- Heraf stoffri behandling 123 61,8 

- Heraf alkoholistbehandling 20 10,1 

- Heraf substitutionsbehandling  18 9,0 

- Heraf ludomanibehandling 1 0,5 

- Heraf ubesvaret 5 2,5 

Efterbehandling 32 16,1 

I alt 199 100 

4. Motivation for behandlingsdeltagelse og kendskab til metode 

I spørgeskemaet er den indsatte blevet bedt om at svare på, hvorfor vedkommende er gået i 

behandling. De indsatte er i den forbindelse blevet bedt om at sætte ét eller flere krydser, hvorfor 

totalen summerer til mere end 100 pct. 82 pct. af de indsatte begrunder deres behandlingsdeltagelse 

med, at de gerne ”vil ud af eller nedtrappe sit misbrug”. Det må betragtes som en ganske stor andel. 

På de øvrige fortrykte begrundelser for at deltage i behandling svarer 13 pct. af de indsatte, at de 

håber på at kunne blive løsladt tidligere, ni pct. at de gerne vil have bedre mulighed for at få 

udgange, 13 pct. at de ikke ønskede at afsone på en almindelig fællesskabsafdeling, og ni pct. at de 

gerne ville overføres til et fængsel tættere på familien. Mens den første begrundelse, om at ville ud 

af eller nedtrappe misbrug, kan betragtes som en indre motivation, kan de øvrige begrundelser 

betragtes som eksempler på ydre motivation. Hvor den indre motivation kan beskrives som ægte 

                                                 
4
 Her er tale om de 18 personer på afdelingen Mælkebøtten i Statsfængslet i Nr. Snede.  
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motivation for at ville ændre sit liv (via behandlingsdeltagelse), kan den ydre motivation beskrives 

som en type motivation, der er drevet af, at man opnår visse fordele ved at gå i behandling.   

 

Tabel 11. Årsag til deltagelse i behandling (Hvorfor er du gået i behandling?)  

 Antal Procent 

Vil gerne ud af eller nedtrappe misbrug 163 81,9 

Håber på at kunne blive løsladt tidligere 25 12,6 

Vil gerne have bedre mulighed for at få 

udgange 

18 9,0 

Ønskede ikke at afsone på alm. 

fællesskabsafdeling 

26 13,1 

Ville gerne overføres til fængsel tættere på 

familie 

17 8,5 

 

Udover de fortrykte svarkategorier har de indsatte i spørgeskemaet haft mulighed for at skrive deres 

begrundelse for at gå i behandling. Det er der en del af de indsatte, som har gjort. Nogle af disse 

begrundelser er allerede indeholdt i de fortrykte kategorier (fx ”ønsker at blive clean”, ”vil gerne ud 

af stoffer”, eller ”vil gerne fastholde stoffrihed”). Den begrundelse som oftest nævnes i tekstfeltet 

er, at de gerne vil have et liv uden stoffer og kriminalitet – og de fortæller dermed også, at der er en 

sammenhæng mellem disse to. Nogle begrunder deres behandlingsdeltagelse med, at de gerne vil 

”have et bedre liv i fremtiden”, ”komme til at leve et normalt liv” eller ”at blive et bedre 

menneske”. Endelig er der nogle, som forklarer, at de er gået i behandling for deres families skyld 

eller fordi de ønsker en rolig og problemfri afsoning i et stoffrit miljø.  

 

Tabel 12. Anvendte behandlingsmetoder og -tilbud på behandlingsafdelingen (Hvilken 

behandlingsmetode og -tilbud findes på din nuværende behandlingsafdeling?) 

 Antal Procent 

Gruppebehandling 171 85,9 

Individuel behandling 147 73,9 

Minnesota-modellen 33 16,6 

Kognitiv adfærdsterapi 93 46,7 

MI – Motivational Interviewing 17 8,5 

NADA (akupunktur) 78 39,2 

Deltagelse i AA/NA 106 53,3 

Psykoterapi 65 32,7 

Coaching 44 22,1 

Tilbagefaldsforebyggelse 90 45,2 

Terapeutisk samfund 37 18,6 

Mindfullness 44 22,1 

Ved ikke  6 3,0 

Andet 9 4,5 

 

I spørgeskemaet er der endvidere spurgt til, hvilken behandlingsmetode og -tilbud, der findes på den 

indsattes behandlingsafdeling. Tabel 12 viser de indsattes besvarelser. Som det fremgår af tabellen 
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oplyser de indsatte, at de modtager en del forskellig behandling. Det er ikke efterfølgende 

kontrolleret, om de indsattes besvarelser er ”korrekte”, dvs. om de forskellige behandlingsafdelinger 

tilbyder den behandling og de tilbud, som de indsatte oplyser, at de modtager.   

5. Information om behandlingstilbud og begrundelse for valg 

I spørgeskemaet er de indsatte blevet spurgt, om de har fået information om de forskellige 

behandlingstilbud i Kriminalforsorgen, og herefter hvor og hvem der har givet dem information. 

Når de indsattes besvarelser læses, kunne det imidlertid tyde på, at de indsatte ikke har forstået 

spørgsmålet, som det var tiltænkt. Formålet med spørgsmålet var at belyse, om de indsatte har fået 

information om de forskellige behandlingstilbud og behandlingsudbydere, som findes i 

Kriminalforsorgen, og om de på den baggrund har udvalgt et behandlingstilbud. Når de indsattes 

besvarelser læses (og svarene på spørgsmål 13-16 sammenholdes), tyder noget på, at de indsatte har 

svaret på, om de har fået information (hvor og hvem) om det aktuelle behandlingstilbud, som de 

modtager. Det betyder, at når resultaterne fra tabel 13-15 skal tolkes, skal man have for øje, at nogle 

indsatte måske svarer på noget andet end det, som står i selve spørgsmålet.   

 

Som det fremgår af tabel 13 oplyser 58 pct. af de indsatte, at de har modtaget information om 

behandling i Kriminalforsorgen.  

 

Tabel 13. Modtaget information om de forskellige behandlingstilbud i Kriminalforsorgen (Fik 

du information om de forskellige behandlingstilbud, der findes i Kriminalforsorgen, før du 

gik i behandling?) 

 Antal Procent 

Ja 116 58,3 

Nej 72 36,2 

Ved ikke  4 2,0 

Uoplyst 7 3,5 

I alt 199 100 

 

Tabel 14 viser, hvor de indsatte på behandlingsafdelingerne har fået information om behandling i 

Kriminalforsorgen. En del indsatte har sat mere end ét kryds, selvom de ikke er blevet opfordret til 

dette. Af tabellen fremgår, at de indsatte primært har fået information om behandling i 

arresthuset/arrestafdelingen (47 pct.). Der er ligeledes en del, som har fået information af sit 

nuværende fængsel (16 pct.) eller et tidligere fængsel (10 pct.). 14 pct. af de indsatte oplyser, at de 

kendte til behandlingen fra tidligere, mens 18 pct. oplyser, at de har fået information om behandling 

fra andre indsatte. Sidstnævnte tyder på, at selvom den primære information måske kommer fra 

Kriminalforsorgens institutioner, er de indsattes egne tidligere erfaringer og andre indsattes 

erfaringer også en væsentlig kilde til information om behandling.  
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Tabel 14. Information om behandlingstilbud (Hvor fik du viden/information om de forskellige 

behandlingstilbud?) 

 Antal Procent 

Arresthus/arrestafdeling 94 47,2 

Andet fængsel 19 9,5 

Nuværende fængsel 32 16,1 

Pension 0 0,0 

DfK i forb. med indkaldelse til afsoning 5 2,5 

Fængslet i forb. med indkaldelse til afsoning 3 1,5 

KIF/tilsynsførende 7 3,5 

Kendte til behandlingstilbud fra tidligere 28 14,1 

Andre indsatte  36 18,1 

Andre 3 1,5 

Ingen information 5 2,5 

 

Når de indsatte skal angive, hvem der har givet dem information om behandling, peger en stor del 

af dem på behandlere. Som tabel 15 viser, har 85 personer, svarende til 43 pct. af de indsatte på 

behandlingsafdelingerne, oplyst, at de har fået information om behandling fra en behandler. Det kan 

både være en behandler fra et arresthus (64 personer), fra et andet fængsel (fire personer) eller fra 

det nuværende fængsel (11 personer). En del indsatte har sat mere end ét kryds ved besvarelsen af 

hvem, der har givet dem information om behandling. De øvrige kilder til information om 

behandling er kontaktpersoner (14 pct.), fængselsbetjente (20 pct.), eller socialrådgivere (20 pct.). 

Desuden oplyser 24 pct. af de indsatte, at de har fået information om behandling fra en anden 

indsat. Det bestyrker som tidligere nævnt, at andre indsatte er en ikke ubetydelig kilde til 

information om behandling.  

 

Tabel 15. Information om behandlingstilbud (Hvem gav dig information om de forskellige 

behandlingstilbud?)   

 Antal Procent 

Kontaktperson 28 14,1 

Fængselsbetjent 40 20,1 

Socialrådgiver 40 20,1 

Behandler 85 42,7 

Sygeplejerske/læge 5 2,5 

Anden indsat 47 23,6 

Andre 6 3,0 

Ingen information 13 6,5 

 

I tabel 16 vises de indsattes begrundelser for, hvorfor de har valgt det behandlingstilbud eller 

afdeling, hvor de afsoner. De indsatte har kunnet sætte mere end ét kryds ved besvarelsen. 61 pct. af 

de indsatte begrunder deres valg af behandlingsafdeling med, at de følte, det var den rigtige slags 

behandling for dem. Der er også en stor del af de indsatte (44 pct.), som svarer, at de har valgt 

behandlingen, fordi de havde en samtale med en behandler fra behandlingstilbuddet og de fik en 

god relation. Andre igen har valgt behandlingen, fordi den blev anbefalet af fængselspersonalet (23 
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pct.) eller af andre indsatte (30 pct.). 10 pct. af de indsatte begrunder deres valg af behandling med, 

at det var det behandlingstilbud, der var på deres nuværende fængsel og at de ikke ønskede at flytte 

fængsel. Endelig er der to pct. af de indsatte, som svarer, at de ikke vidste, der var andre 

behandlingstilbud.  

 

Tabel 16. Begrundelse for valg af behandlingstilbud/behandlingsafdeling (Hvorfor har du 

valgt det behandlingstilbud/den afdeling, hvor du er nu?) 

 Antal Procent 

Følte at det var den rigtige slags behandling 122 61,3 

Behandlingstilbud på nuværende fængsel og 

ønskede ikke at flytte fængsel 

20 10,1 

Samtale med behandlere og fik god relation 88 44,2 

Fængselspersonalet anbefalede behandling 46 23,1 

Andre indsatte anbefalede behandling 60 30,2 

Kendte til behandlingstilbud fra tidligere 31 15,6 

Vidste ikke at der var andre tilbud 3 1,5 

Andre årsager 8 4,0 

6. Motivation til at flytte fængsel for at komme i behandling 

De indsatte på behandlingsafdelingerne er i spørgeskemaet blevet bedt om at svare på, hvad de ville 

gøre, hvis den behandlingsafdeling, hvor de sidder nu, skulle flytte til et andet fængsel. 32 pct. af de 

indsatte svarer, at de i så tilfælde vil afbryde behandlingen og blive på fængslet, mens 62 pct. 

svarer, at de vil flytte med behandlingsafdelingen. ”Ved ikke” var ikke en fortrykt svarkategori i 

spørgeskemaet, men syv indsatte (svarende til fire pct.) har skrevet dette til i spørgeskemaet. 

Endelig er der seks indsatte (tre pct.), som ikke har besvaret spørgsmålet.  

 

Tabel 17. Forventet reaktion hvis behandlingsafdeling skal flytte (Hvad ville du gøre, hvis den 

behandlingsafdeling, hvor du sidder nu, skulle flytte til et andet fængsel?) 

 Antal Procent 

Afbryde behandling og blive på fængsel 63 31,7 

Flytte med til den nye behandlingsafdeling 123 61,8 

Ved ikke 7 3,5 

Ubesvaret 6 3,0 

I alt 199 100 

 

De indsatte er også blevet bedt om at forholde sig til, hvad de tror, de ville gøre, hvis der ikke var en 

behandlingsafdeling på deres nuværende fængsel. Tabel 18 viser, at 27 pct. af de indsatte på 

behandlingsafdelingerne svarer, at de i så fald ville undvære behandling. Der er 55 pct. af de 

indsatte, som svarer, at de ville overføres til et fængsel i samme landsdel for at komme i behandling, 

mens 34 pct. af de indsatte svarer, at de ville overføres til et fængsel i en anden landsdel for at 

komme i behandling. De indsatte har måttet sætte mere end ét kryds, hvorfor totalen overstiger 100 

pct. Det betyder også, at nogle indsatte både har sat kryds ved, at de ville undvære behandling og 

ved at de ville overføres til et andet fængsel for at komme i behandling. Det kan enten betyde, at de 
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indsatte ikke helt har forstået spørgsmålet, eller at de er i tvivl om, hvad de ville gøre, hvis der ikke 

var en behandlingsafdeling på deres nuværende fængsel.
5
   

 

De 67 personer, som oplyser, at de gerne vil overføres til et fængsel i en anden landsdel for at 

komme i behandling, er blevet analyseret lidt nærmere. Specifikt er der set på, om de pt. afsoner på 

et fængsel i samme landsdel, hvor de har bopælskommune. Det er med andre ord undersøgt, om 

årsagen til, at de har lyst til at flytte til en anden landsdel for at komme i behandling, kunne skyldes, 

at det ville medføre, at de kom til at afsone tættere på familie og venner, end de gør pt. I så fald 

kunne motivationen til at flytte landsdel for at komme i behandling være ydre frem for indre. 

Analysen viser, at ud af de 67 personer, som gerne vil overføres til en anden landsdel for at komme 

i behandling, afsoner 25 i en anden landsdel end, hvor de har bopælskommune. For disse kunne der 

således være tale om, at de ville komme tættere på familie og venner, hvis de blev overført til et 

fængsel i en anden landsdel. 35 af de 67 personer afsoner i forvejen i samme landsdel, hvor de har 

bopælskommune. For sidstnævnte gruppe må det konkluderes, at deres motivation for at komme i 

behandling er ganske stærk, idet de gerne vil flytte til en anden landsdel for at komme i behandling. 

Syv af de 67 ovennævnte personer har enten adresse i udlandet eller har ikke oplyst deres 

bopælskommune.  

 

Tabel 18. Forventet reaktion hvis ingen behandlingsafdeling på nuværende fængsel (Forestil 

dig, at der ikke var en behandlingsafdeling på dit nuværende fængsel. Hvad tror du, at du 

ville gøre?)  

 Antal Procent 

Undvære behandling 54 27,1 

Overføres til andet fængsel i samme 

landsdel for at komme i behandling 

110 55,3 

Overføres til fængsel i anden landsdel for at 

komme i behandling, hvis der ikke var en 

behandlingsafdeling i samme landsdel 

67 33,7 

Uoplyst 4 2,0 

 

Spørgsmål 19 i spørgeskemaet skulle besvares af de indsatte, som har svaret ”undvære behandling” 

i spørgsmål 18. Der er imidlertid en del af de øvrige indsatte (som har svaret, at de gerne vil 

overføres til andet fængsel for at komme i behandling), der også har besvaret spørgsmålet. Tabel 19 

viser besvarelserne for samtlige indsatte. De indsatte har måttet sætte mere end ét kryds ved 

besvarelsen. Tabellen viser, at 27 pct. af de indsatte på spørgsmålet svarer, at de er faldet til i det 

nuværende fængsel, at 22 pct. svarer, at deres familie/venner bor tæt på det nuværende fængsel. Syv 

pct. angiver, at de kender nogle af de indsatte fra tidligere og 16 pct. siger, at de synes, der er gode 

fritidstilbud i fængslet.  

 

 

                                                 
5
 Det drejer sig om 14 personer, svarende til 7 pct., som har svaret, at de både vil undvære behandling og at de vil 

overføres til et andet fængsel for at komme i behandling.  
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Tabel 19. Begrundelse for at undvære behandling. Alle besvarelser. (Hvis du har svaret, at du 

hellere vil undvære behandling end at overføres til andet fængsel for at komme i behandling. 

Kan du forklare hvorfor?) 

 Antal Procent 

Faldet til i nuværende fængsel 54 27,1 

Familie/venner bor tæt på nuværende 

fængsel 

43 21,6 

Kender nogle af de indsatte fra tidligere 13 6,5 

Synes der er gode fritidstilbud i nuværende 

fængsel 

32 16,1 

Andet  10 5,0 

 

Tabel 20 viser besvarelserne fra de 54 indsatte, som har svaret ”undvære behandling” i spørgsmål 

18. Som det fremgår af tabellen, begrunder 57 pct. af de indsatte det med, at de er faldet til i det 

nuværende fængsel, mens 48 pct. begrunder det med, at de har familie/venner tæt på det nuværende 

fængsel. 37 pct. forklarer, at der er gode fritidstilbud i det nuværende fængsel, mens 19 pct. svarer, 

at de kender nogle af de indsatte fra tidligere. Endelig er der 17 pct., som angiver andre årsager.  

 

Tabel 20. Begrundelse for at undvære behandling. Af dem som har svaret ”undvære 

behandling”. (Hvis du har svaret, at du hellere vil undvære behandling end at overføres til 

andet fængsel for at komme i behandling. Kan du forklare hvorfor?) 

 Antal Procent 

Faldet til i nuværende fængsel 31 57,4 

Familie/venner bor tæl på nuværende 

fængsel 

26 48,1 

Kender nogle af de indsatte fra tidligere 10 18,5 

Synes der er gode fritidstilbud i nuværende 

fængsel 

20 37,0 

Andet  9 16,6 

 

I det sidste spørgsmål i spørgeskemaet er de indsatte blevet spurgt, om der var noget, som kunne få 

dem til at flytte til et andet fængsel for at komme på en behandlingsafdeling. Flertallet af de indsatte 

har besvaret spørgsmålet, selvom det primært var tiltænkt dem, som i de tidligere spørgsmål havde 

tilkendegivet, at de ikke havde lyst til at flytte til et andet fængsel. Som det fremgår af tabel 21, 

svarer 43 pct. af de indsatte nej til at flytte til et andet fængsel for at komme på en 

behandlingsafdeling, mens 49 pct. svarer ja. 16 indsatte, svarende til 8 pct., har ikke svaret på 

spørgsmålet.  

 

Tabel 21. Lyst til at flytte til et andet fængsel for at komme i behandling (Er der noget, som 

kunne få dig til at flytte til et andet fængsel for at komme på en behandlingsafdeling?)  

 Antal Procent 

Nej 86 43,2 

Ja 97 48,7 

Uoplyst  16 8,0 

I alt 199 100 
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I spørgsmålet er de indsatte ligeledes blevet bedt om at begrunde, hvorfor de gerne vil flytte til et 

andet fængsel. 92 indsatte har skrevet en begrundelse for dette. En tekstanalyse af besvarelserne 

viser, at de primært giver fire forskellige begrundelser for at ville flytte til et andet fængsel. Disse 

er: 

 For at komme eller fortsætte i behandling, herunder for at komme ud af misbrug, eller for at 

få bedre behandling.  

 For at komme tættere på familie og børn. 

 For at blive overført fra lukket til åbent fængsel. 

 For at få bedre muligheder i øvrigt, fx mere udgang, bedre besøgsmuligheder for 

børn/familie, tidlig løsladelse. 

 

Tabellerne 18, 19 og 21 viser på forskellig vis de indsattes reaktion i den situation, hvor der ikke 

længere er et lokalt behandlingstilbud, men hvor de indsatte skal flytte til et andet fængsel for 

fortsat at modtage misbrugsbehandling. Mellem 27 og 43 pct. af de indsatte angiver, at de ikke 

ønsker at modtage behandling, hvis de skal flytte til andet fængsel for at få behandling.  

 

Når andelen, som siger, at de ikke ønsker at flytte fængsel for at komme i behandling, er større (43 

pct. i tabel 21) end andelen, der siger, at de vil afbryde behandlingen, hvis afdelingen flytter (32 pct. 

i tabel 17), kan det tolkes som, at en stor del af de indsatte siger nej, når de overordnet skal forholde 

sig til, om de har lyst til at flytte fængsel, men når der specifikt spørges til, om de vil flytte med 

behandlingsafdelingen (inkl. personale mv.) til et andet fængsel, er der en mindre andel, som afviser 

at flytte. Det tyder på, at de indsatte føler stor loyalitet overfor deres behandlingsafdeling og 

behandlerne på denne. Der er således ingen tvivl om, at mange indsatte sætter stor pris på at være i 

behandling i Kriminalforsorgen, hvilket også fremgår af det senere. 

 

For at belyse, om der er forskel på henholdsvis de unge og de lidt ældres indsattes motivation for at 

flytte fængsel for at komme i behandling, er der gennemført analyser, hvor besvarelser fra de 

indsatte til og med 29 år, sammenlignes med besvarelser fra indsatte på 30 år og derover. Disse 

analyser viser en tendens til, at de unge er sværere at motivere til at flytte fængsel for at komme i 

behandling.  

 

Der er således en væsentlig højere andel af de yngre indsatte, som siger, at de ville afbryde 

behandlingen, hvis behandlingsafdelingen skulle flytte til et andet fængsel (40 pct.), hvorimod 

andelen hos de lidt ældre indsatte er mindre (27 pct.). Forskellen er ikke signifikant, men tendensen 

er klar og eftersom undersøgelsen omfatter totalpopulationen, er den statistiske test i denne 

sammenhæng mindre væsentlig. Ligeledes er der en højere andel af de yngre indsatte, som siger nej 

til at flytte til et andet fængsel for at komme på en behandlingsafdeling. Forskellen her er dog heller 

ikke statistisk signifikant. Resultaterne vedrørende alder betyder imidlertid, at der er en væsentlig 

risiko for, at en del af de unge indsatte ville droppe ud af eller undlade at søge behandling, hvis de 

skulle flytte til et andet fængsel for at komme i misbrugsbehandling. Resultatet stemmer i øvrigt 

overens med tidligere forskning, der viser, at yngre personer er mindre motiverede for at søge 
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behandling (se fx Center for Rusmiddelforsknings Litteraturstudie af fængselsbaseret 

stofbehandling).    

 

Sidst i spørgeskemaet har de indsatte haft mulighed for at komme med kommentarer til 

behandlingen i Kriminalforsorgen. Det er der mange af de indsatte på behandlingsafdelingerne, som 

har benyttet lejligheden til. Deres kommentarer er i det følgende inddelt i fire kategorier:  

 Først og fremmest er der en meget stor gruppe indsatte, som giver udtryk for, at de er rigtig 

glade for at være i behandling og er meget glade for at være på den afdeling, hvor de er. De 

giver udtryk for, at de føler sig hjulpet og at behandlingen virker. Nogle skriver tilmed, at 

behandlingen/at komme på behandlingsafdelingen er det bedste, som er sket for dem 

nogensinde. 

 En del indsatte giver også udryk for, at de mener, der burde være flere behandlingstilbud i 

Kriminalforsorgen, herunder flere tilbud før man kommer til behandlingsafdelingen 

(afgiftning) og efter man har været på behandlingsafdelingen (efterbehandlingsafdelinger, 

stoffrie afdelinger).  

 Flere indsatte kommer med kommentarer vedrørende organiseringen af og information om 

behandling og efterlyser i den forbindelse mere information om Kriminalforsorgens 

behandlingstilbud, bedre uddannelse af fængselsbetjente (med fokus på viden om 

behandling) og et forbedret samarbejde mellem Kriminalforsorgen, behandlere og indsatte.  

 Endelig er der flere af de indsatte, som specifikt forholder sig til arbejdsgruppens opgave i 

forhold til at overveje en konsolidering af behandlingsafdelingerne. De indsatte skriver i den 

sammenhæng, at de synes, det er en dårlig idé at samle behandlingsafdelingerne og 

opfordrer til, at man dropper det. 

7. Opsummering og konklusion 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt de indsatte på behandlingsafdelingerne viser, at 84 pct. af de 

indsatte modtager stoffri behandling eller alkoholistbehandling, mens 16 pct. modtager 

efterbehandling. De indsatte begrunder deres motivation for at deltage i behandling med, at de gerne 

vil ud af deres misbrug og i øvrigt ønsker et liv uden kriminalitet og stoffer i fremtiden.  

 

En tredjedel af de indsatte har modtaget forbehandling i et arresthus, før de kom til 

behandlingsafdelingen. Undersøgelsen viser desuden, at arresthusene ser ud til at have stor 

betydning i forhold til at informere og motivere de indsatte til at afsone på behandlingsafdelinger og 

at behandlerne i arresthusene og på fængslerne er vigtige i forhold til at få visiteret de indsatte til 

behandlingsafdelingerne.  

 

Undersøgelsen belyser også de indsattes fortsatte motivation til at deltage i behandling, hvis de skal 

flytte til et andet fængsel for at komme på en behandlingsafdeling. Undersøgelsen viser, at en 

forholdsmæssig stor andel af de indsatte (mellem 27 og 43 pct.) ville fravælge misbrugsbehandling 

frem for at flytte fængsel for at komme i behandling. Undersøgelsen viser i øvrigt, at det særligt er 

unge indsatte under 30 år, som svarer, at de vil fravælge behandling i det tilfælde, hvor der ikke 
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længere er et lokalt behandlingstilbud på fængslet. Det betyder med andre ord, at der er en 

væsentlig risiko for, at unge indsatte vil droppe ud af eller undlade at søge behandling, hvis de skal 

flytte til et andet fængsel for at komme på en behandlingsafdeling.   
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Bilag 1 Følgebrev og spørgeskema 
 

Hej 

Vi vil bede dig om at besvare dette spørgeskema, fordi du er i døgnbehandling på en 

behandlingsafdeling i et fængsel. Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen har i 

øjeblikket nogle overvejelser omkring misbrugsbehandlingen i fængslerne. Det er derfor vigtigt at 

høre om din mening, eftersom det jo er dig og de andre indsatte på behandlingsafdelingerne, som 

det drejer sig om. Vi håber derfor, du vil bruge 10 minutter på at svare på spørgeskemaet. Der er 

spørgsmål på begge sider. Besvarelsen er helt anonym. Når du har svaret på spørgeskemaet, skal du 

folde det sammen, lægge det i svarkurverten og sende det direkte til mig. Adressen står allerede på 

kuverten. Du kan sende kuverten ved at give den til personalet på din afdeling. Du skal ikke betale 

portoen selv.  

 

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, kan du spørge behandlingskonsulenten på dit 

fængsel.  

 

Med venlig hilsen 

Susanne Clausen  
Fuldmægtig 
 

 
Direktoratet for Kriminalforsorgen  

Straffuldbyrdelseskontoret  
Strandgade 100,  
1401 København K  
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Spørgeskema 

Spørgsmål 1: Hvilket fængsel afsoner du på?_____________________________________________ 
 

Spørgsmål 2: Hvilken afdeling sidder du på? _____________________________________________ 
 

Spørgsmål 3: Hvilket køn har du? Sæt kryds. 

□ Mand 

□ Kvinde 

 

Spørgsmål 4: Hvad er din alder? ________________________________ 
 

Spørgsmål 5: Hvilken kommune er du tilmeldt (eller var tilmeldt, før du 
begyndte at afsone)? Skriv postnummer eller navn på kommune  
 

________________________________________________________________________________ 

Spørgsmål 6: Hvor var du, før du kom til behandlingsafdelingen? Sæt kun ét kryds. 

□ På anden afd. på samme fængsel (fx fællesskab), (skriv afd.navn)_________________________ 

□ På en pension, (skriv pensionens navn)______________________________________________ 

□ I et andet fængsel, (skriv fængslets navn)____________________________________________ 

□ I et arresthus/arrestafdeling, (skriv arresthusets/arrestafdelingens navn)_____________________ 

□ På sikret institution, (skriv institutionens navn)________________________________________ 

□ På hospital 

□ På fri fod.  

 

Spørgsmål 7: Er du blevet indsat på eller overført til dit nuværende fængsel, 
fordi du gerne ville ind på netop den behandlingsafdeling, hvor du er nu? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Spørgsmål 8: Deltog du i anden behandling i Kriminalforsorgen, før du kom til 
behandlingsafdelingen? 

□ Ja. Gå til spørgsmål 9  

□ Nej. Gå til spørgsmål 10  
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Spørgsmål 9: Hvilken behandling deltog du i, før du kom på 
behandlingsafdelingen? Sæt kun ét kryds.  

□ Forbehandling/motivationsbehandling (i arresthus) 

□ Stoffri behandling i døgnbehandling 

□ Alkoholistbehandling i døgnbehandling 

□ Alkoholistbehandling i dagbehandling 

□ Døgnbehandling på Mælkebøtten (Statsfængslet Midtjylland/Nr. Snede) 

□ Behandlingssamtaler i forbindelse med medicinsk behandling (metadon, subotex el. lign.) 

□ Hashmisbrugsbehandling i dagbehandling 

□ Kokainmisbrugsbehandling i dagbehandling 

□ Afgiftning (nedtrapning) 

□ Ved ikke  

□ Andet, skriv_______________________________________ 

 

Spørgsmål 10: Hvilken behandling modtager du på din nuværende 
behandlingsafdeling? Sæt kun ét kryds. 

□ Stoffri behandling i døgnbehandling 

□ Alkoholistbehandling i døgnbehandling 

□ Døgnbehandling på Mælkebøtten (Statsfængslet Midtjylland/Nr. Snede) 

□ Efterbehandling  

 

Spørgsmål 11: Hvorfor er du gået i behandling? Sæt et eller flere krydser. 

□ Jeg vil gerne ud af eller nedtrappe mit misbrug 

□ Jeg håber på, at jeg kan blive løsladt tidligere, hvis jeg har været i behandling 

□ Jeg ville gerne have bedre mulighed for at få udgang 

□ Jeg ønskede ikke at afsone på en almindelig fællesskabsafdeling  

□ Jeg ville gerne overføres til et fængsel, som var tættere på min familie 

□ Andet, skriv_________________________ 
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Spørgsmål 12: På kriminalforsorgens fængsler findes flere forskellige tilbud i 
forbindelse med misbrugsbehandling. Hvilke behandlingsmetoder og -tilbud 
findes på din nuværende behandlingsafdeling? Sæt et eller flere krydser. 

□ Gruppebehandling 

□ Individuel behandling 

□ Minnesota-modellen 

□ Kognitiv adfærdsterapi 

□ MI – Motivational Interviewing  

□ NADA (akupunktur) 

□ Deltagelse i AA/NA 

□ Psykoterapi 

□ Coaching 

□ Tilbagefaldsforebyggelse 

□ Terapeutisk samfund 

□ Mindfullness 

□ Ved ikke 

□ Andet, skriv__________________________________________ 

Spørgsmål 13: Fik du information om de forskellige behandlingstilbud, der 
findes i Kriminalforsorgen, før du gik i behandling?  

□ Ja  

□ Nej 

□ Ved ikke  
 

Spørgsmål 14: Hvor fik du viden/information om de forskellige 
behandlingstilbud? Sæt kun ét kryds.  

□ I arresthuset/arrestafdelingen 

□ I et andet fængsel 

□ I mit nuværende fængsel 

□ På en pension 

□ Fra Direktoratet for Kriminalforsorgen i forbindelse med indkaldelse til afsoning 

□ Fra fængslet i forbindelse med indkaldelse til afsoning 

□ Fra Kriminalforsorgen i Frihed/min tilsynsførende 

□ Jeg kendte til behandlingstilbuddet fra tidligere afsoning 
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□ Fra andre indsatte   

□ Jeg fik ingen information 

□ Fra andre, skriv hvem_______________________________________ 

 

Spørgsmål 15: Hvem gav dig information om de forskellige behandlingstilbud? 

□ Min kontaktperson 

□ En fængselsbetjent 

□ En socialrådgiver 

□ En behandler 

□ En sygeplejerske/læge 

□ En anden indsat 

□ Jeg fik ingen information 

□ Andre, skriv hvem______________________________ 

 

Spørgsmål 16: Hvorfor har du valgt det behandlingstilbud/den afdeling, hvor du 
er nu? Sæt et eller flere krydser. 

□ Jeg følte, at det var den rigtige slags behandling for mig  

□ Det var det behandlingstilbud, som var på mit nuværende fængsel og jeg ønskede ikke at flytte 

fængsel 

□ Jeg havde en samtale med behandlerne fra behandlingstilbuddet, og vi fik en god relation 

□ Fængselspersonalet anbefalende dette behandlingstilbud 

□ Andre indsatte anbefalede dette behandlingstilbud 

□ Jeg havde kendskab til behandlingstilbuddet fra tidligere behandling 

□ Jeg vidste ikke, at der var andre behandlingstilbud 

□ Andet, skriv___________________________ 

 

Spørgsmål 17: Hvad ville du gøre, hvis den behandlingsafdeling, hvor du sidder 
nu, skulle flytte til et andet fængsel?  

□ Jeg ville afbryde behandlingen og blive hvor jeg er  

□ Jeg ville flytte med til den nye behandlingsafdeling  
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Spørgsmål 18: Forestil dig, at der ikke var en behandlingsafdeling på dit 
nuværende fængsel. Hvad tror du, at du ville gøre? Sæt et eller flere krydser. 

□ Undvære behandling   

□ Overføres til andet fængsel i samme landsdel for at komme i behandling 

□ Overføres til et fængsel i en anden landsdel for at komme i behandling, hvis der ikke var en 

behandlingsafdeling i samme landsdel  

 

Spørgsmål 19: Hvis du har svaret, at du hellere vil undvære behandling end at 
overføres til andet fængsel for at komme i behandling. Kan du forklare hvorfor? 
Sæt et eller flere krydser. 

□ Jeg er faldet til, hvor jeg er  

□ Min familie/venner bor tæt på mit nuværende fængsel 

□ Jeg kender nogle af de andre indsatte fra tidligere 

□ Jeg synes, der er gode fritidstilbud i mit nuværende fængsel (sport mv.) 

□ Andet, skriv_____________________________ 

 

Spørgsmål 20: Er der noget, som kunne få dig til at flytte til et andet fængsel for 
at komme på en behandlingsafdeling?  

□ Nej 

□ Ja, skriv hvilket: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Spørgsmål 21: Har du andre kommentarer til behandlingen i Kriminalforsorgen? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tak for din besvarelse.   
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Bilag 2 Oversigt over besvarelser 
 

 

Institutionsnavn Afdelingsnavn Behandlingsart og type Kapacitet  Modtaget Svarpct. 

Jyderup Afdeling 2 Primær behandling fase 2  

(stoffri behandling + 

alkoholistbehandling) 

24 25 104% 

Jyderup Afdeling 3 Primær behandling fase 3  

(stoffri behandling + 

alkoholistbehandling) 

14 9 64% 

Midtjylland/ 

Nr. Snede 

”Mælkebøtten” 

Afd. NH og NI 

Primær behandling 

(substitutions) 

20 18 90% 

Midtjylland/ 

Kærshovedgård 

”Punktum” 

Afdeling L 

Primær behandling 

(alkoholistbehandling) 

8 5 63% 

Møgelkær Afdeling O Primær behandling  

(stoffri behandling) 

14 11 79% 

Møgelkær Afdeling N Primær behandling 

(alkoholistbehandling) 

10 4 10% 

Møgelkær Afdeling R Efterbehandling 

 (stoffri behandling) 

6 2 33% 

Sdr. Omme Afdeling H Primær behandling 

(stoffri behandling) 

15 10 67% 

Renbæk Afdeling Krat Primær behandling 

(alkoholistbehandling + 

stoffri behandling) 

14 14 100% 

Horserød Afdeling B/18  

Kvindeafdeling 

Primær behandling  

(stoffri behandling) 

14 5 36% 

Kragskovhede Afdeling 9B Primær behandling 

(alkoholistbehandling) 

12 6 50% 

Vridsløselille Afdeling J Primær behandling  

(stoffri behandling) 

24 23 96% 

Vridsløselille Afdeling D1 Efterbehandling 17 12 71% 

Nyborg Afdeling SØ Primær behandling  

(stoffri behandling) 

12 7 58% 

Nyborg Afdeling ES Efterbehandling  

(stoffri behandling) 

14 14 100% 

Ringe ”Kontakten” Primær behandling  

(stoffri behandling) 

12 8 67% 

Østjylland Afdeling D1  Primær behandling  

(stoffri behandling) 

24 21 88% 

Østjylland Afdeling D Efterbehandling  

(stoffri behandling) 

6 5 83% 

I alt   260 199 77% 

 

 


