
Risiko- og behovsvurdering

Kriminalforsorgens arbejde
Kriminalforsorgen har en lang række afdelinger, 
fængsler, arrester og pensioner landet over. 
Vores formål er bedst muligt at hjælpe dig sikkert 
videre til en tilværelse uden kriminalitet.  

Hvis du vil vide mere om RNR-principperne, ri-
siko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR eller 
Kriminalforsorgens arbejde generelt, kan du gå 
ind på:

www.kriminalforsorgen.dk 

Hvorfor laves risiko- og behovsvurderinger?
Forskning har vist, at hvis man arbejder ud fra prin-
cipperne Risiko, Behov og Modtagelighed, er der 
bedre mulighed for at hjælpe mennesker sikkert 
videre til en tilværelse uden kriminalitet. Princip-
perne er udviklet i Canada og Kriminalforsorgen 
benytter derfor det canadisk udviklede risiko- og 
behovsvurderingsredskab LS/RNR.

LS: ”Level of Service” handler om ‘graden af støtte’ 
– altså hvor meget og hvilken indsats der skal til 
for bedst muligt at støtte dig i ikke at falde tilbage 
til kriminalitet. 

RNR: ”Risk Need Responsivity” betyder på dansk 
Risiko, Behov og Modtagelighed og er de princip-
per, som din risiko- og behovsvurdering bygger på. 



Hvad er en risiko- og 
behovsvurdering?

Når du starter i et forløb hos Kriminalforsorgen 
– hvad enten du er i fængsel eller i tilsyn – skal 
der tages stilling til, hvor høj risikoen er for at 
du laver ny kriminalitet og hvordan kriminalfor-
sorgen bedst kan hjælpe dig under din afsoning 
eller under dit tilsyn. Derfor laver kriminalforsor-
gen i samarbejde med dig en såkaldt risiko- og 
behovsvurdering. Dette er Kriminalforsorgens 
måde at undersøge og vurdere, hvordan vi bedst 
muligt kan støtte dig til at leve en tilværelse 
uden kriminalitet.

Hvad er formålet med en risiko- og 
behovsvurdering
Risiko- og behovsvurderingen bliver lavet af en 
socialrådgiver, på baggrund af en grundig sam-
tale med dig. Formålet med samtalen er:

•  At undersøge, om din risiko for at falde tilbage 
til kriminalitet er lav, mellem eller høj. 

•  At finde ud af, hvilke områder i dit liv der er 
behov for at have særligt fokus på, mens du 
har kontakt med Kriminalforsorgen.

•  Hvis du er under tilsyn, at afklare hvor ofte du 
skal møde til samtale hos Kriminalforsorgen 

Det undersøger socialrådgiveren blandt andet 
ved at tale med dig om:

•  Din uddannelse og din beskæftigelse
•  Dit forhold til dine venner og dine bekendte
•  Dine familieforhold og dit parforhold
•  Hvad du laver i din fritid
•  Om du tidligere er dømt for kriminalitet 
•  Om du har - eller har haft et forbrug eller et 

misbrug af alkohol- eller euforiserende stoffer
•  Hvad du tænker og mener om kriminalitet, din 

egen og andres 
•  Hvordan du generelt håndterer din tilværelse

Efter samtalen laver socialrådgiveren en vur-
dering på baggrund af de ting I har talt om. 
Du kommer derefter til en ny samtale, hvor 
socialrådgiveren fortæller dig om vurderingen, 
hvad der er lagt vægt på i vurderingen og hvor 
I kan tale om, hvordan du oplever vurderingen, 
og hvilke indsatser der kunne være brug for at 
sætte i gang.

Kriminalforsorgen tilrettelægger herefter et 
forløb, så det passer til dit behov for støtte til at 
leve en tilværelse uden kriminalitet.


