
Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har en 
række afdelinger og pensioner landet 
over. Afdelingerne fører blandt andet 

tilsyn med personer der har fået en betin-
get dom, prøveløsladelse, samfundstje-
neste, behandlingsdom, betinget benåd-

ning, tiltalefrafald mv.

Håndtering af vrede
Hvis du vil vide mere, kan du læse om 

 Anger Management på 
www.kriminalforsorgen.dk under punktet 

Behandling – Kognitive programmer.

Du kan også kontakte den nærmeste 
KiF-afdeling. Info finder du også på 

www.kriminalforsorgen.dk.

Fakta
Hvis personen er sigtet for:
•  vold, jf. straffelovens § 244 og § 245
•  vold eller trusler mod tjenestemand i funktion, jf. 

straffelovens § 119
•  fornærmelig tiltale mod tjenestemand i funktion, 

jf. straffelovens § 121
•  trusler, jf. straffelovens § 266.

– Så kan personen blive idømt en betinget dom 
med vilkår om deltagelse i Anger Management. 

Anger Management i forbindelse med vilkår for 
en betinget dom, er som udgangspunkt for unge 
mellem 15 og 20 år.

Kriminalforsorgen skal lave en egnethedsvurde-
ring af den enkelte person for at fastslå om den 
pågældende er egnet og motiveret til at gen-
nemføre et eventuelt vilkår om deltagelse i Anger 
Management.

Ved vurdering heraf lægger Kriminalforsorgen 
vægt på om personen:
•  er motiveret for at lære at håndtere stærke 

 følelser i form af vrede mv.
•  behersker det danske sprog i det omfang, som 

er nødvendigt for at få udbytte af at deltage i 
undervisningen

•  er indstillet på at gennemføre forløbet.

Personer, som anvender vold, trusler eller lignende 
på en mere velovervejet eller planlagt måde til at 
opnå mere specifikke, konkrete resultater (f.eks. 
ved på forhånd planlagt voldskriminalitet), vil som 
udgangspunkt ikke være egnede til deltagelse i 
programmet. Ligeledes er personer med alvorlige 
personlighedsforstyrrelser eller med et aktivt mis-
brug heller ikke egnet til deltagelse.



Sådan vurderes din deltagelse
•  Du  er motiveret for at lære at håndtere vrede og aggressioner.

•   Du er indstillet på at gennemføre forløbet.

•  Du behersker det danske sprog tilstrækkeligt til at få udbytte af undervisningen.

Hvad er Anger Management

Anger Management kan give dig nye, eller øge dine 
færdigheder til at kontrollere vrede og stærke følelser.
Det kan gøre dig bevidst om, hvad der fører til vrede, 
og hvordan vrede kan håndteres og kontrolleres med 
de rigtige værktøjer.

Undervisningen i Anger Management fokuserer på 
at håndtere vredesopbyggende tænkning og adfærd 
i risikosituationer.

Der arbejdes med at stoppe op og tænke, før du 
handler, at overveje konsekvenser af dine handlin-
ger og at overveje alternative måder at reagere og 
handle på.

Anger Management indeholder otte lektioner af to 
til to en halv times varighed. Programmet afvikles 
over en periode på 3-6 uger. Der kan maksimum 
være otte deltagere på et hold.

Målene for programmet er at øge dine:
•  færdigheder til at håndtere og tackle en stærk 

følelse – vrede, jalousi, had og frygt.
•  færdigheder til at tænke, før du handler og hånd-

tere impulsivitet.
•  redskaber til at overveje konsekvenser for dig selv 

og andre – både på kort og på lang sigt.
•  færdigheder til at udtrykke indre vrede og frustra-

tion.


