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Dansk Fængselsforbund: 

Fængselsbetjent overfaldet da hun 
var alene på vagt 
Det er dybt kritisabelt, at personalet skal være alene med de indsatte 
på landets fængselsafdelinger. 

Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
at en kvindelig fængselsbetjent i weekenden blev overfaldet af to 
indsatte i Statsfængslet i Ringe. 

Den 34-årige medarbejder blev udsat for et groft angreb, 
hvor hun blev sparket hårdt på kroppen og i hovedet. Samtidig fik 
hun at vide, at de indsatte ville skære i hendes hals, hvorefter der 
blev kørt en genstand hen over halsen. 

Da overfaldet skete, var medarbejderen alene til stede på 
afdelingen. Hun var på en såkaldt alenevagt. En arbejdsform, som er 
almindeligt i vagtplanerne i Kriminalforsorgen. 

Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, siger: 
”Det er dybt kritisabelt, at fængselsbetjente skal være alene sammen 
med de indsatte. Det gør arbejdsdagen utryg for den enkelte og øger 
risikoen for overfald. Dansk Fængselsforbund har igen og igen peget 
på dette problem, men alligevel bliver der ikke gjort noget ved det.” 

Han tror, at alenevagterne er med til at forværre det 
psykiske arbejdsmiljø i landets fængsler og arresthuse. Det fremgår 
af en netop gennemført undersøgelse i Kriminalforsorgen, at 
medarbejderne udsættes for store følelsesmæssige krav. I løbet af 
det seneste år er hver tiende af Kriminalforsorgens medarbejdere 
blevet udsat for fysisk vold. Og hver tredje har oplevet trusler om 
vold. 

”Overfaldet i Ringe er desværre blot én enkelt hændelse ud 
af mange. Vi arbejder på en arbejdsplads, hvor vores kollegaer 
dagligt udsættes for vold og trusler. Det er et faktum. Derfor giver 
det ikke mening, at Kriminalforsorgen stadig lader personale gå 
alene på afdelingerne uden fysisk og psykisk støtte fra kollegaer,” 
siger Kim Østerbye. 

Formanden er opmærksom på, at der er økonomiske 
årsager til at alenevagterne stadig bruges: ”Kriminalforsorgen siger, 
at der ikke er penge til at ændre situationen. Hvis det er rigtigt, så 
må politikerne finde de penge, som skal til for at skabe mere sikre 
arbejdsforhold,” siger Kim Østerbye. 
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