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Statistik for Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejsehold 
 

I løbet af de 4 år projektet har kørt, har Fængselsrejseholdet hjulpet 7.500 personer indenfor målgruppen, 

hvoraf de 2.421 på nuværende tidspunkt er registeret i vores SPSS datasæt. Al statistik i denne ansøgning er 

opgjort på baggrund af disse 2.421 registrerede klienter. Resten af vores data er samlet ud fra manuelle 

optællinger i fysiske dokumentationsmapper og tidligere klientdatabase, idet det også skal bemærkes, at de 

første års registrering foregik i et andet system og derfor ikke kan måles på samme måde. 

 

For at få en forståelse af tallene, skal det nævnes at I kun får tallene for trin 2-3 sager. Dette er små 1.000 

sager som følgende statistik dækker over. Dette omfatter sager hvor rådgivningen har været mere end blot ét 

spørgsmål, som rådgiverne har kunnet svare på, på stående fod. 

  

Nedenstående skema viser målopfyldelsen for gældssager på trin 2-3. Som det kan ses, så er målene nået i 

langt størstedelen af tilfældene. I sager hvor målene ikke er nået, er noget af forklaringen, at de indsatte bliver 

løsladt og falder uden for systemet igen, hvorfor det kan være svært, at få kontakt til dem igen. 

Målopfyldelse for gælds sager trin 2-3   

Målene er nået 71% 

Målene er delvist nået 13% 

Målene er ikke nået 16% 

Total 100 

 

Nedenstående skema bekræfter, at gældsproblematikker fylder meget for de indsatte, og som vi også 

snakkede om til mødet, kan afholde dem fra at blive resocialiseret i det gælden simpelthen er for stor og 

uoverskuelig.  

Type af problematik trin 1-3   

Gæld 80% 

Bolig 3% 

Social 6% 

Straffe 5% 

Udlændinge 1% 

Andet 2% 

Familie/Arv 1% 

Stalking/ID 0% 

Total 100% 
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