
                                           
 

 

 København, 13. september 2010 

 

 

Pressemeddelelse fra Nordiske Fængselsfunktionærers Union: 

Den nordiske fængselsbetjent er i fare 
for at forsvinde 
 

Den særlige nordiske fængselsbetjent, som både tager sig af sociale 

opgaver, behandling og sikkerhed, er under pres. I stedet tager 

fængselsbetjentene sig i stigende grad af sikkerheden i fængslerne. 

Det er budskabet fra fængselsforbundene i de fem nordiske lande, 

som holder konference om emnet i København i dag og i morgen. 

 

Ifølge Kim Østerbye, der er formand for Nordiske 

Fængselsfunktionærers Union, ligner de nordiske fængselsbetjentes 

arbejdsdag mere og mere arbejdsdagen for fængselsbetjentene i 

resten af verden: Kontrol og sikkerhed går forud for støtte og 

motivation af de indsatte.  

 

”Problemet er, at fængslerne skal håndtere flere og flere indsatte. 

Samtidig er de indsatte i fængslerne blevet hårdere. Det gør det 

svært at bevare den nordiske fængselsmodel, hvor der bliver lagt 

stærkt vægt på resocialisering. Jeg mener, at der bør være balance i 

tingene. Vi skal nødigt ende med, at arbejdsindholdet kun handler 

om pigtråd og bevæbning af personalet,” siger Kim Østerbye.   

 

Nordiske Fængselsfunktionærers Union sætter fokus på problemerne 

på en konference. 

 

Konferencen foregår: Mandag den 13. og tirsdag den 14. september 

på Hotel Richmond, Vester Farimagsgade 33, København. Der 

deltager politikere, eksperter og repræsentanter fra 

kriminalforsorgene i de fem nordiske lande. 

 

Pressen er velkommen begge dage. 

 

Yderligere information: Formand for NFU og Fængselsforbundet, Kim 

Østerbye, 7255 9999. 

 

Nordiske Fængselsfunktionærers Union er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. 

Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper i de fem 

nordiske lande. De fem forbund er: Fangavarðafélag Íslands, Fængselsforbundet i Danmark, Norsk 

Fengsels- og Friomsorgsforbund, SEKO i Sverige og Vankilavirkailjain Liitto r.y. i Finland. 



 

 

Program for konference 
 

Mandag den 13. september 2010 

 

10.00 - 11.30 Velkomst v/ William Rentzmann, direktør for Kriminalforsorgen, Danmark 

 Indledning v/ Kim Østerbye, formand for Nordiske Fængselsfunktionærers 

Union og Fængselsforbundet i Danmark  

 Plenum:  

Mikael Bertelsen: "Er arbejdet som betjent fængsel på livstid?" 

Mikael Bertelsen er journalist og har senest stået for radioserien 'P1 i Fængsel' 

fra det åbne statsfængsel i Søbysøgård.  

11.30 – 12.30 Frokost 

12.30  – 14.30 Hvordan er den nordiske fængselsbetjent? 

Direktørerne for Kriminalforsorgen, Kriminalomsorgen, Kriminalvården, 

Rikosseuraamuslaitos / Brottspåföljdsmyndigheten og Fangelsismálastofnun 

Ríkisins giver deres bud. 

14.30 – 15.00 Pause 

15.00  – 16.30 Oplæg og debat 

 Stress, traumer og 

PTSD 

Hvad gør Politiet for 

at forebygge og 

håndtere traumer? 

V/ psykolog Pelle 

Nigård fra Politiets 

Uddannelsescenter 

(DK). 

 

Roller og arbejdsmiljø  

Er det umulig å være 

både vokter og hjelper?  

V/ Olav Levin Johansen, der 

forsker om 

fængselsbetjentents rolle 

(NO). 

 

Fængsler og subkultur  

Kan man blive ved at 

være normal, når man 

arbejder i et fængsel? 

V/ Anja Leavens (DK), 

der arbejder som 

selvstændig psykolog og 

har erfaring danske 

fængsler. 

16.30  Plenum: Afrunding  

 



 

 

 

Tirsdag den 14. september 2010 

 

9.00 – 10.30 Oplæg og debat 

 Stress, traumer, PTSD  

Hvorfor får 

fængselsbetjente 

traumer og PTSD – 

og hvad kan vi gøre 

for at undgå det? 

V/ Marianne Borritz, 

afdelingslæge på 

Arbejds- og 

miljømedicinsk klinik 

(DK). 

Roller og arbejdsmiljø  

The Working Lives of 

Prison Officers: 

Professionalisation, 

Stress and Work Spill-

over  

V/ Elaine Crawley, Director 

of the Salford University 

Centre for Prison Studies 

(UK) 

Fængsler og subkultur  

2.3. Kan man skabe 

tillid i et fængsel? 

V/ Lars Thuesen er 

udviklingschef i 

Kriminalforsorgen (DK). 

10.30  – 11.00 Pause 

11.00  – 12.30 Oplæg og debat 

 Stress, traumer og 

PTSD  

Kan vi hjælpe 

soldaterne? 

V/ Yvonne Tønnesen 

er konsulent på 

psykiske 

efterreaktioner i 

Hærens Konstabel og 

Korporalforening 

(DK). 

Roller og arbejdsmiljø  

Er fængslet rent anarki? 

V/ Nadja Kirchhoff 

Hestehave er kriminolog fra 

University of Leicester og 

arbejder i Rigspolitiets 

Videnscenter (DK). 

Fængsler og subkultur  

Hvordan får vi en sund 

arbejdspladskultur, 

kan man slippe af med 

"usunde" subkulturer? 

V/ Cand. mag. Annette 

Højmann Kristensen (DK) 

har gennem en årrække 

arbejdet som ekstern 

konsulent i de danske 

fængsler. 

12.30  – 13.30 Frokost 

13.30  – 14.30 Opsamling på fagligt indhold  

14.30  – 15.00 Pause 

15.00  – 16.00 Paneldebat: Hvordan håndterer vi den nordiske models akilleshæl? 

Paneldeltagere: Forsker Olav Levin Johansen, Director Annette Højmann 

Kristensen, direktør William Rentzmann og forbundsformand Kim Østerbye.   

16.00  – 16.30 Afrunding v/ Kim Østerbye, formand for Nordiske Fængselsfunktionærers Union 

og Fængselsforbundet i Danmark  

 


