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Man ved ikke præcis, hvor mange indsatte der er psykisk syge. nu 
belyser nye tal dog problemstillingen. 

ifølge Kriminalforsorgens klientundersøgelse har 33 procent af 
afsonerne i landets fængsler være i behandling i det psykiatriske 
system. de er registreret med en diagnose på et eller andet tids-
punkt siden 1995.

og blandt langtidsafsonere er andelen endnu større. bliver man 
idømt en straf på syv år eller mere, er der 40 procents sandsynlig-
hed for, at man tidligere har været i behandling i det psykiatriske 
system, fremgår det af undersøgelsen.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er ikke overrasket over 
tallene: ”Vi ved godt, at mange indsatte har psykiske problemer, så 
på den måde kommer tallene ikke bag på os, men undersøgelsen 
bidrager til at illustrere problemets omfang. det bør stå klart for 
alle, at der er tale om en meget stor udfordring,” siger han.

også kriminolog linda Kjær Minke finder det problematisk, at der 
sidder psykisk syge i fængslerne: ”Personer med psykisk sygdom 
er behandlingskrævende og bør som udgangspunkt ikke være i 
Kriminalforsorgens institutioner,” siger kriminologen fra syddansk 
universitet.

Hun hæfter sig dog ved, at diagnoserne i undersøgelsen både 
omfatter psykiske sygdomme og psykiske lidelser, hvor den sidste 
gruppe også omfatter AdHd, stofrelaterede psykoser, stofmisbrug 
med mere. undersøgelsen medtager altså et bredt spektrum af 
psykiske lidelser, hvoraf nogle er mere alvorlige end andre.

At mange indsatte er decideret sindssyge, kom dog frem tidligere 
på året, da Kriminalforsorgen offentliggjorde en screeningsunder-
søgelse fra Vestre Fængsel. undersøgelsen viste, at otte procent af 
de indsatte lider af en sindssygdom.

Svært at få overført pSykiSk Syge
ifølge kontorchef i Kriminalforsorgens straffuldbyrdelseskontor, 
tina engelbrecht ising, er det den tunge gruppe, som særligt 
belaster Kriminalforsorgen: ”der har vi især en udfordring, for 
nogle gange er det svært at få plads på de psykiatriske institutioner,” 
siger hun.
 

33 procent af afsonerne i landets fængsler 
er registreret med en psykiatrisk diagnose. 
Blandt langtidsafsonere er tallet 40 procent.
Af Søren Gregersen

Hver tredje afsoner 
HAr Været i PsyKiAtrisK 
beHAndling

psykisk syge

Personer med psykisk sygdom 
er behandlingskrævende og 

bør som udgangspunkt ikke være i 
Kriminalforsorgens institutioner,” 
siger kriminolog Linda Kjær Minke.

Men hvad gør I for at håndtere problemstillingen? ”Vi benytter os af 
mange forskellige redskaber. det afhænger af, hvilken klient vi sidder 
over for. Har vedkommende misbrugsproblemer, kan vi for eksempel 
iværksætte et behandlingsforløb. Herudover mødes vi med jævne 
mellemrum med region Hovedstaden, hvor ventetiderne er et cen-
tralt tema,” siger tina engelbrecht ising.
 
Hun peger på, at Kriminalforsorgen har fået mulighed for at opdage 
psykiske problemer tidligere. i flerårsaftalen er der nemlig afsat 
penge til at ansætte psykiatriske konsulenter i alle arresthuse, så 
den generelle sundhedsbetjening øges. desuden er der afsat penge til 
nye modtagelsesafsnit i fængslerne, som skal afdække de indsattes 
behov for behandling, undervisning og arbejde.
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