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1. Indledning og baggrund 

Primus Motor er en mentorindsats for løsladte, som drives af Røde Kors. Indsatsen fungerer sådan, 

at to frivillige mentorer først besøger den indsatte under de sidste måneders afsoning. De støtter 

derefter ham eller hende med overblik i dagene omkring løsladelse og efterfølgende yder de støtte i 

forhold til sociale og praktiske forhold i op til et år efter løsladelsen. Det er fx omkring job- og 

boligsøgning. Derudover er mentorerne tillidsfulde sparringspartnere samt følgevenner til nye 

netværk i månederne efter løsladelse.  

Erfaringer viser, at løsladte ofte står i en svær situation, når de kommer ud fra fængslet.1 Mange står 

uden bolig og med begrænsede økonomiske midler samt en forholdsvis stor gæld. Dertil kommer, at 

det for mange er svært at finde et arbejde, fordi de har en plettet straffeattest samt et hullet CV. 

Samtidig viser forskning, at de løsladte alt for ofte ikke får den hjælp, de har brug for af samfundet. 

Mange løsladte føler sig alene og som en kastebold i systemet, når de kommer ud af fængslet. Det 

kræver desuden tilvænning at skulle tage ansvar for eget liv igen, da de indsatte i fængslet får en 

’tillært hjælpeløshed’, idet de ikke kan foretage sig eller beslutte noget uden at spørge 

fængselsbetjentene om lov2. Vi ved også, at tiden lige efter løsladelsen er højrisikofyldt i forhold til 

at begå ny kriminalitet3. Det er den udfordring, Røde Kors adresserer med Primus Motor. 

Primus Motor er gennemført med støtte fra TrygFonden og (det daværende) Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Socialstyrelsen. 

Følgende er en evaluering af Primus Motor, som har kørt som pilotprojekt i perioden 2015-2020. I 

pilotperioden har Røde Kors igangsat 128 mentorforløb med løsladte. Røde Kors har bedt Oxford 

Research om at udarbejde en evalueringsrapport om Primus Motor på baggrund af data indsamlet af 

Røde Kors selv i projektperioden. Oxford Research har suppleret data via et interview med 

projektlederen. Oxford Research har på den baggrund gennemført analyse og afrapportering. 

Datagrundlaget indeholder følgende: 

Interview 

med Primus 

Motors 

projektleder 

22 kvalitative 

interviews m. 

deltagere, mentorer 

og 

samarbejdspartnere 

Spørgeskema-

besvarelser fra 

deltagere og 

mentorer4  

Der vil være forskel på antallet af besvarelser i de forskellige figurer, da det ikke er alle, som har 

besvaret samtlige spørgsmål i det enkelte spørgeskema. 

 
1 Olesen, A. (2013). Løsladt og gældsat. (1 udg.) Djøf Forlag. 
2 Olesen, A. (2013). Løsladt og gældsat. (1 udg.) Djøf Forlag. 
3 Danmarks Statistik, (2020), Kriminalitet 2019 
4 92 førmålinger, 54 eftermålinger, 808 besvarelser fra mentorer vedr. de løbende møder med deltagerne og 9 fra 

opfølgningsmøder 
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 Om Primus Motor 

Det overordnede formål med Primus Motor er at sikre en god overgang mellem fængsel og frihed 

og på den måde være med til at sikre, at færre løsladte begår ny kriminalitet. Forventningen er, at 

frivillige mentorer kan forbedre løsladtes livskvalitet og chancerne for en kriminalitetsfri tilværelse 

efter et fængselsophold gennem deltagelse i og sparring om den indsattes hverdag og muligheder 

efter afsoning5.  

Med afsæt i Røde Kors’ psykosociale tilgang og evidens om mentoring har der i Primus Motor 

været fokus på at styrke den løsladte fremfor at løse opgaver for den løsladte. Den løsladte skal 

styrkes i troen på sig selv, i adgangen til nye netværk og i viljen til at opbygge en normal hverdag 

uden kriminalitet6. Det betyder, at den løsladte skal give slip på sine mentorer over tid og stå på 

egne ben.  

Ved projektets start var målgruppen mænd og kvinder i alderen 25-50 år. Desuden skulle de indsatte 

løslades til følgende kommuner (som gradvist kom med i indsatsen) for at få tilbudt 

mentorindsatsen: København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg, Vejle, Fredericia eller Kolding. 

Grundet udfordringer med at rekruttere deltagere, en ændring i alderskriteriet i kriminalforsorgens 

mentorordning7 samt efterspørgsel fra yngre og ældre indsatte ændredes inklusionskriterierne 

løbende i pilotperioden ved først at inkludere deltagere +50 og 

ved udgangen af 2018 også at inkludere yngre indsatte i 

ordningen. Ordningen tilbydes på nuværende tidspunkt til alle 

indsatte (som løslades til ovennævnte kommuner) uanset alder 

med undtagelse af registrerede rocker-/bandekriminelle, 

udvisningsdømte og løsladte, som er i et forløb med 

myndighederne, som Primus Motor kan påvirke negativt. Efter 

aftale med Røde Kors kan løsladte, som bor i 

nabokommunerne til de otte nævnte, også komme i 

betragtning. De aktuelle målgruppekriterier samt oversigt over 

vigtigste ændringer er vedhæftet som bilag.  

Baggrunden for Primus Motor var en evaluering af Røde Kors’ fængselsbesøgstjeneste i 2012, som 

pegede på et behov for støtte fra Røde Kors i forbindelse med løsladelse. Med afsæt i evalueringen 

gik Røde Kors i dialog med Direktoratet for Kriminalforsorgen, som var enige i, at Røde Kors 

kunne spille en aktiv rolle i løsladelsesindsatsen.  

 
5 Sapouna, Bisset og Conlong (2011), What Works to Reduce Reoffending: A Summary of the Evidence Justice Analytical 

Services, Scottish Government   
6 Jf. projektbeskrivelse  
7 Henvendte sig oprindeligt til unge under 25 år. En afdækning i 2018 viste, at mere end 40% af de løsladte i 

kriminalforsorgens mentorordning var over 25 år. I forbindelse med en styrkelse af mentorordningen ændredes 

alderskravet  

5%

95%

Deltagernes køn 

Kvinde Mand
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Primus Motor bygger på evidens om mentoring og forebyggelse af recidiv. Metodisk er Primus 

Motor inspireret af anbefalinger fra Jean Rhodes fra Boston University, som har lavet adskillige 

studier og metastudier af mentoring8, og af Det Kriminalpræventive Råds anbefalinger til 

mentoring9.  

 

Kriminologisk har Primus Motor afsæt i Travis Hirschi og Flemming Balvigs forskning i 

recidivhæmmende faktorer (se boks).10 Den eksisterende evidens om mentoring samt 

recidivhæmmende faktorer har således dannet udgangspunkt for en række beslutninger om 

udformningen af indsatsen. 

  

 
8 Rhodes, Jean, (2020), Older and wiser: New Ideas for Youth Mentoring in the 21st Century, Harvard University Press 
9 Det Kriminalpræventive Råd, Mentor og Fritidsindsatser, en guide til den gode indsats, 2012   
10 Hirschi, Travis, (1969), Causes of delinquency, University of California Press. 

Balvig, Flemming, (2020) Fra kriminologi til kriminalprævention, AFFORD/Trykværket 

OM MENTORING 

Ifølge Jean Rhodes (2020) og Det Kriminalpræventive Råd (2013) varierer effekten af 

mentorindsatser. For at et mentorforløb skal have positive virkninger for deltageren, bør 

følgende være opfyldt: 

• Mentor skal være uddannet til opgaven: blandt andet skal mentor kende deltagers 

kontekst og forudsætninger, så det er muligt at støtte ud fra deltagerens behov og 

perspektiv fremfor at pådutte deltager egne værdier.  

• Deltager og mentor skal arbejde ud fra fælles definerede mål: målene skal have 

afsæt i deltagers behov, så forløbet giver mening for deltager (og mentor), medvirker til, at 

deltager står stærkere, når forløbet afsluttes, gør det muligt at følge op på forløbets 

progression og sikrer, at deltager og mentor arbejder i samme retning. 

• Formelle forløb: mentorforløb skal indledes med formelt match, have løbende 

opfølgning og en formel afslutning, som foretages af en udenforstående – typisk en ansat. 

• Mentorforløbet skal være tidsbegrænset og af en vis varighed – minimum et år, da 

forskning peger på, at kortere forløb kan risikere at have negativ virkning. 

• Deltager og mentor skal mødes med fast frekvens: gerne ugentlig til udvikling af en 

frugtbar relation. 

• Match ud fra fælles interesser er fordrende for et godt mentorløb og kan påvirke 

forløbets virkning. 

• Mentorer over 25 år er ofte mere vedholdende. 
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Som udgangspunkt for indsatsen og med afsæt i ovenstående forskning har Røde Kors udarbejdet 

en forandringsteori, som viser den forventede sammenhæng mellem aktiviteter og virkninger på 

kort og langt sig samt trin på vejen. Den oprindelige forandringsteori ses her: 

 

 

RECIDIVHÆMMENDE FAKTORER, SOM KAN PÅVIRKES:  

Balvig og Hirshi skelner mellem påvirkelige og ikke-påvirkelige recidivfaktorer. De påvirkelige 

recidivfaktorer er dem, som ifølge Hirschi også kan være med til at definere en persons 

bindinger til det omkringliggende samfund. Sagt med andre ord: hvor meget man har at miste 

eller tabe ved at begå kriminalitet. Ifølge Flemming Balvig kan styrkelse af følgende faktorer 

være medvirkende til, at en løsladt undlader at begå ny kriminalitet: 

• uddannelse/arbejde 

• økonomi 

• bolig 

• sundhed 

• netværk. 

Kilde: Balvig 
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1.1.1 Læsevejledning 

Efter dette kapitel 1, som beskriver baggrund, indsats og evalueringstilgang, findes evalueringens 

opsamling og læringspunkter for fremadrettet udvikling, implementering og forankring af 

mentorindsatser i kapitel 2. Kapitel 3 samler op på erfaringer med implementeringen af Primus 

Motor, mens kapitel 4 beskriver deltagernes behov, forventninger og udbytte samt de mekanismer, 

som vi finder afgørende for udbytte. Evalueringens datagrundlag fremgår af kapitel 5. 
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2. Opsamling og læringspunkter 

Primus Motor er en mentorindsats for løsladte, som drives af Røde Kors i samarbejde med 

kriminalforsorgen og de løsladtes hjemkommuner. I Primus Motor bliver to frivillige mentorer 

tilknyttet en indsat, som de besøger i de sidste måneders afsoning og efterfølgende hjælper i forhold 

til sociale og praktiske forhold i op til et år efter løsladelsen.  

Det overordnede formål med Primus Motor er at være medvirkende til at sikre en god overgang 

mellem fængsel og frihed og på den måde være med til at sikre, at færre løsladte begår ny 

kriminalitet. Forventningen er, at frivillige mentorer kan bidrage til forbedret livskvalitet for 

løsladte og være med til at styrke chancerne for en kriminalitetsfri tilværelse efter et 

fængselsophold. Dette opnås gennem deltagelse i og sparring omkring den indsattes hverdag og 

muligheder efter afsoning.  

Primus Motor er gennemført med støtte fra TrygFonden og (det daværende) Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Socialstyrelsen i perioden 2015-2020.  

Oxford Research har udarbejdet denne evalueringsrapport om Primus Motor på baggrund af data 

indsamlet af Røde Kors selv i projektperioden. Oxford Research har suppleret data via et interview 

med tidligere projektleder i Primus Motor. Oxford Research har på den baggrund gennemført 

analyse og afrapportering. 

Projektet har fra start og frem til udgangen af 2018 været organiseret som et randomiseret 

kontrolleret forsøg med en indsats- og kontrolgruppe. Til at udføre dette arbejde og analyser af 

registerdata har professor Flemming Balvig været koblet til projektet. Analyserne af dette data 

kommer i en separat rapport 2 år efter projektets afslutning. Fra januar 2019 har deltagerne fortsat 

givet samtykke til at indgå i registerforskning, dog uden lodtrækning. 

 Læringspunkter 

Primus Motor har været et pilotprojekt, som også har haft til formål at lære og opsamle erfaringer, 

som kan bruges fx i fortsættelsen af Primus Motor eller i lignende indsatser. Følgende 

opmærksomhedspunkter kan være hjælpsomme at indtænke i forbindelse med udvikling, 

implementering og forankring af mentorindsatser (i regi af civilsamfundet): 

➢ Brug af et randomiseret kontrolleret design skal overvejes nøje. Det kræver et tilstrækkeligt 

stort antal deltagere til, at man kan lave både en indsats- og en kontrolgruppe. I Primus 

Motor har designet vanskeliggjort rekrutteringen, blandt andet fordi det har været etisk svært 

at forene lodtrækning med grundideen om at ville hjælpe folk med behov.  

➢ Der kan være behov for agil rekruttering af frivillige, når antallet af deltagere svinger.  

➢ Der har været gode erfaringer i projektet med fleksibel regional organisering.   

➢ Supervision og andre fælles arrangementer for mentorer kan være fremmende for 

fastholdelse af mentorer. Dels hjælper det mentorerne i gang, dels giver det en oplevelse af 

at være med i indsatsen, selv om man måske endnu ikke er matchet med en deltager. 

➢ Etablering af samarbejde mellem civilsamfundsaktør, kriminalforsorg og kommune tager tid 

og kræver klar rolle- og ansvarsfordeling. 
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➢ Forskningen om kriminalitetsforebyggelse, projektets forandringsteori og deltagernes ønsker 

til indsatsen svarer godt overens. Dermed er der god basis for denne type indsats, som med 

fordel kan være styret af deltagernes egne udtrykte behov for støtte. 

➢ Det er svært at fastholde denne målgruppe, og et vist frafald må forventes. 

➢ Relationen mellem deltager og mentorer er helt afgørende for, at det bliver et succesfuldt 

forløb. 

➢ Det tager tid at opbygge en god relation. Det er derfor en fordel at starte indsatsen allerede, 

imens deltageren er i fængsel, samt at der er hyppige besøg fra starten, og at der er tale om 

længerevarende forløb. 

➢ Det er fremmende for udbyttet, når mentorerne arbejder med at vise omsorg, støtte 

deltageren, give nye muligheder, udfordre og give medindflydelse. På denne måde er 

relationen med til at udvikle deltageren. 

➢ At have to mentorer til hver deltager kan være fremmende i denne type mentorindsats, da de 

kan indtage forskellige roller og træde til på forskellige tidspunkter, når der er behov, samt 

aflaste hinanden og sparre om ting, der er omfattet af tavshedspligt. 

➢ Frivilligheden har en særdeles positiv indflydelse på en relation, da den bliver mere 

autentisk og ligeværdig, end hvis den er med en myndighedsperson. Særligt målgruppen i 

Primus Motor kan have mistet tilliden til systemet og har samtidig brug for en fleksibilitet, 

som det offentlige har svært ved at tilbyde. 

➢ Det er væsentligt at etablere et godt samarbejde med kriminalforsorgen, så mentor får 

besked om flytninger, løsladelse mv. Dette kræver samtykke fra deltageren, som med fordel 

kan indhentes, når forløbet indledes. 

 

I det følgende uddybes hovedresultaterne fra evalueringen. 

 Lærerige erfaringer med implementering 

 

Evalueringen viser, at Primus Motor havde en svær opstart. Det skyldes både, at opstarten faldt 

uhensigtsmæssigt i forhold til implementeringen af en større reorganisering i kriminalforsorgen, at 

den randomiserede tilgang var kontroversiel, at der i projektperioden har været udskiftninger blandt 

konsulenterne i Røde Kors, og at det tog tid at formidle det nye tilbud til relevante ansatte i 

kriminalforsorgen og dermed også at rekruttere deltagere til indsatsen. Det førte til en forsinket 

opstart. Samarbejdet mellem Røde Kors og kriminalforsorgen er i løbet af projektperioden blevet 

konsolideret i form af prioritering af indsatsen hos Direktoratet, som har pålagt socialrådgiverne at 

tilbyde Primus Motor til alle i målgruppen, hvilket deltagerantallet dog ikke altid afspejler helt. 

Endelig var Primus Motor oprindeligt tænkt som et supplement til kriminalforsorgens eksisterende 

mentorordning til løsladte i tilsyn. Denne fik et løft undervejs i Primus Motors projektperiode (i 

2018) med uddannelse, supervision og materialer til mentorer, styrket administration og tydeligere 

mål, ligesom dens målgruppe udvidedes til også at inkludere løsladte over 25 år, som 

kriminalforsorgens tilbud tidligere formelt ikke var henvendt til. 

Rekruttering til Primus Motor har været et løbende opmærksomhedspunkt, da deltagerantallet ikke 

altid har levet op til måltallet for projektet. Evalueringen viser, at den helt store barriere for 

deltagerrekrutteringen har været, at indsatsen ved opstart havde form af et randomiseret kontrolleret 

forsøg. Det vil sige, at det udelukkende var cirka 60 pct. af dem, som takkede ja til tilbuddet om 
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mentorer, som reelt fik mentorer. Evalueringen peger på, at det var en yderst hæmmende faktor for 

socialrådgivere i kriminalforsorgen, som er de primære rekrutteringskilder til indsatsen.  

Evalueringen bidrager således med betydelig viden om brugen af en randomiseret kontrolleret 

tilgang i en frivillig social kontekst, og de særligt hæmmende faktor, man skal være opmærksom på, 

såfremt man vil forsøge sig med lignende forsøg.    

Derudover viser evalueringen, at rekrutteringen via socialrådgiverne i fængslerne i høj grad er 

personbåren, og at nye socialrådgivere ikke nødvendigvis får viden om indsatsen. 

Etablering af samarbejdsaftaler mellem Røde Kors og kommuner har ligeledes været et område, 

som i nogen grad krævede nytænkning. Evalueringen peger på, at de kommunale medarbejdere, 

som Røde Kors møder, er positive over for Primus Motor, men at det nogle steder har været 

tidskrævende at få de underskrevne aftaler hjem, hvorfor der har været behov for tæt opfølgning. 

Røde Kors har dog i løbet af projektperioden udviklet en række tiltag, som er fremmende for 

etablering af samarbejdet. 

 Deltagernes behov stemmer overens med indsatsens formål 

Evalueringen viser, at deltagernes motivation for at deltage i Primus Motor bunder i et ønske om 

struktur i hverdagen, at undgå at begå ny kriminalitet samt gode oplevelser. Deltagernes ønsker 

stemmer godt overens med forandringsteorien, hvor formålet er, at de løsladte får hjælp til 

beskæftigelse, økonomi, et udvidet netværk og meningsfuldt indhold i hverdagen, så risikoen for 

tilbagefald til kriminalitet mindskes. Der lægges desuden vægt på, at de ugentlige møder med 

mentorerne efter afsoning fx kan være samvær omkring en fælles aktivitet eller interesse, såsom 

cafébesøg, biografture, kulturelle aktiviteter m.m. Der er altså en klar sammenhæng mellem 

indsatsens formål og de behov, som de indsatte selv udtrykker ved opstart. 

Generelt er deltagerne glade for indsatsen og sætter pris på deres mentorer. Nogle deltagere får også 

bedre styr på deres liv, herunder økonomi, job, familie mv. i løbet af deres forløb. I nogle tilfælde 

har deltagere haft et stort udbytte af indsatsen, som kan knyttes direkte til mentorernes arbejde – for 

eksempel ved at mentoren har hjulpet med kontakt til en gældsrådgiver eller overtalt deltageren til 

misbrugsbehandling.  

Slutmålingerne viser dog også, at 70 pct. af de 54 forløb, hvor vi har eftermålinger, er afsluttet før 

tid. Det kan handle om deltagernes motivation, som ofte ændrer sig, når de først kommer ud af 

fængslet, hvor de gode intentioner om ændring af livsbane er svære at fastholde. 37 pct. af de 

afbrudte forløb afbrydes før tid, fordi deltagerne forsvinder, og mentorerne ikke er i stand til at 

komme i kontakt med deltageren til trods for ihærdige forsøg. Samtidig er der også tilfælde, hvor 

mentorer eller aktivitetsleder vurderer, at forløbet aldrig rigtig kom i gang. Det gør sig gældende for 

13 pct. af de afbrudte forløb.  

De afbrudte forløb kan også skyldes andre mere objektive grunde – fx at deltager eller mentor ikke 

længere ser et behov for indsatsen, at deltager flytter til en anden kommune, eller at deltager 

løslades til kaotiske forhold, som er svære at håndtere, fx misbrug eller psykiske problemer. 
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Det er dog forventeligt, at der vil være afbrudte forløb, når vi tager Primus Motors målgruppe i 

betragtning. Tidligere indsatte er en svær målgruppe at fastholde generelt. Selvom en afbrydelse af 

et forløb ikke nødvendigvis betyder, at deltageren har begået ny kriminalitet, kan det give en idé om 

målgruppen at kigge på recidiv generelt set. Her viser den nyeste kriminalitetsstatistisk fra 

Danmarks Statistik, at 66 pct. af de løsladte efter endt afsoning i 2016 har begået ny kriminalitet 

inden for to år, og at det særligt sker inden for de første seks måneder11.  

En kommende undersøgelse gennemført af professor Flemming Balvig vil illustrere, hvordan 

deltagere i Primus Motor klarer sig i forhold til recidiv. 

 Udbyttet er afhængigt af den konkrete relation 

Evalueringen viser, at indsatsen og dermed deltagernes udbytte er meget afhængig af den konkrete, 

personlige relation mellem mentorer og løsladte. Samtidig viser evalueringen, at det tager tid at 

opbygge en god og tillidsfuld relation mellem løsladte og mentorer. Derfor er det fremmende, at 

Primus Motor er designet, så mentorer møder og starter relationen med deltageren allerede, inden 

deltageren er løsladt. 

I de tilfælde, hvor indsatsen leder til konkret udbytte, vil det typiske udbytte være en bedre 

økonomisk situation, gode oplevelser via socialt samvær og udvidet netværk og dermed øget 

meningsfuldt indhold i hverdagen. Udbytte kan også ses i form af aktivering af nye 

handlemuligheder og styrkede praktiske kompetencer. 

Evalueringen viser en række mekanismer, som er medvirkende til, at deltagerne opnår et udbytte. 

De fund stemmer godt overens med fund fra andre undersøgelser om, hvad der virker godt i 

mentorindsatser, herunder særligt forståelsen af at en mentorrelation bør være en udviklende 

relation.12 

Forskning peger på, at der findes fem dimensioner, som alle er afgørende for, at en relation er 

fremmende for et individs udvikling. De fem dimensioner er omsorg, støtte, muligheder, udfordring 

og medindflydelse.  

Evalueringen viser eksempler på, at alle eller flere af de fem dimensioner er på spil i relationerne i 

Primus Motor.  

➢ Omsorg: Data viser, at deltagerne oplever, at mentorerne er til at stole på, og at de kan betro 

sig til dem. På baggrund af evalueringen er det Oxford Researchs vurdering, at omsorgen i 

mentorrelationerne også styrker de indsattes tillid til andre – hvilket kan være en 

forudsætning for at øge social accept og inklusion i samfundet på sigt. 

 

➢ Støtte: Data viser, at mentorerne tilbyder lavpraktisk hjælp ved løsladelse. Det skal oftest gå 

stærkt med at få de basale ting på plads. Det kan fx være oprettelse af NemID hos 

kommunen, bankkonto eller få styr på et sted at bo. Disse ting kan være udfordrende for 

 
11 Danmarks Statistik, (2020), Kriminalitet 2019 – recidiv blandt løsladte fra fængsel. 
12 Pekel K, Roehlkepartain EC, Syvertsen AK, Scales PC, Sullivan TK, Sethi J. Finding the fluoride: Examining how and why developmental 

relationships are the active ingredient in interventions that work. Am J Orthopsychiatry. 2018;88(5):493-502. doi: 10.1037/ort0000333. Epub 2018 Jun 
21. PMID: 29927291. 
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målgruppen, dels fordi ting kan have ændret sig, mens de har været i fængsel, dels fordi 

fængsling kan have medført en tillært hjælpeløshed, som hæmmer initiativet. Derudover kan 

der være barrierer i systemet, fx ventetid og forudsætninger, som kan være svære at opfylde. 

Efterfølgende fungerer mentorerne ofte som bisidder ved møder med fx jobcenter eller 

kriminalforsorgen. Her støtter de ved at hjælpe deltagerne med at navigere i systemet, som 

er ukendt eller svært for den løsladte. 

 

➢ Muligheder: Data viser, at mentorerne ofte er en slags personer, som deltageren ikke 

nødvendigvis ville have mødt, hvis de ikke var del af indsatsen. Derfor tilbyder mentorer 

ofte muligheder, som deltageren ikke ellers ville have haft i form af udvidelse af deres 

horisont, inspiration til fremtiden og måske endda til et nyt netværk. Samtidig får deltagerne 

gode oplevelser og meningsfuldt indhold i hverdagen via sociale aktiviteter med mentorerne.  

 

➢ Udfordre: Data peger på, at nogle mentorer udfordrer deltagerne i form af skub i en bestemt 

retning i forhold til job eller til at bryde sociale bekendtskaber, som ikke har været 

konstruktive for den enkelte. Vi ser eksempler på mentorer, der udfordrer deltagerne til at 

deltage i misbrugsbehandling. 

 

➢ Medindflydelse: Data peger på, at nogle mentorer lykkes med at facilitere, at deltagerne 

kan gøre ting selv ved at sikre medindflydelse løbende, herunder tilrettelægge indsatsen i 

dialog og med afsæt i deltagerens egne ønsker og behov samt være fordomsfri over for 

deltagerne og deres mål.  

 

Evalueringen viser, at det, at man arbejder med to mentorer ad gangen, er fremmende for udbyttet, 

da mentorerne kan indtage forskellige roller og dermed understøtte dimensionerne i den udviklende 

relation forskelligt. I en mentorindsats er udbyttet dog afhængig af de enkelte match og de 

relationer, der skabes – derfor er det ikke nødvendigvis alle relationer, der får forløst potentialet. 

 Det frivillige element er afgørende 

Evalueringen peger på, at det frivillige element i Primus Motor er afgørende i sammenligning med 

andre indsatser, den indsatte møder. Deltagerne tilbydes en autentisk relation, som ikke er en 

professionel – dvs. en person, der frivilligt engagerer sig i deltagerens liv. Det opleves positivt af 

deltagerne, at mentoren bruger tid og energi på dem – uden at være på en lønningsliste. Der kan 

også være tale om deltagere, der har mistet tillid til systemet, og derfor opleves en hjælpeperson 

udenfor systemet positivt: det er ikke en, der skal rapportere tilbage. På den måde kan en målgruppe 

nås, som ellers ikke ville få hjælp. Det er ligeledes fremmende, at mentoren er tilgængelig udenfor 

normal arbejdstid. Det tilbyder en fleksibilitet i relationen og hjælpen, som derfor i højere grad kan 

matche deltagerens behov. 
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3. Implementering 

Kapitel tre beskriver og analyserer implementeringen af Primus Motor, herunder positive erfaringer 

samt de udfordringer, som projektet er stødt på undervejs. 

 Samarbejde mellem kriminalforsorgen og Primus Motor 

Røde Kors har samarbejdet med kriminalforsorgen gennem længere tid. Røde Kors har nemlig haft 

en fængselsbesøgstjeneste siden 1985, hvor indsatte er blevet tilbudt besøg af frivillige fra Røde 

Kors. Udviklingen og implementeringen af Primus Motor skabte dog et behov for fastlæggelse af en 

ny samarbejdsstruktur om dette projekt. Blandt andet krævede Primus Motor en anderledes 

organisering med frivillige i den indsattes løsladelseskommune i stedet for – som i 

fængselsbesøgstjenesten – tæt på fængslet. Opstarten af Primus Motor faldt uhensigtsmæssigt i 

forhold til implementeringen af en større reorganisering i kriminalforsorgen med ikrafttræden af fire 

kriminalforsorgsområder, hvor decentralisering af en række opgaver vedrørende sikkerhed, IT, 

personale og resocialiserende indsatser blev iværksat. Dette medførte opstartsvanskeligheder med 

samarbejdet, da den interne reorganisering skabte store og krævende omvæltninger. Desuden var 

der udskiftninger blandt konsulenterne i Røde Kors og i Direktoratet for Kriminalforsorgen, og det 

tog tid at opbygge ensartede strukturer omkring projektets RCT. 

Etablering af samarbejdet har været en proces, og projektlederen udtrykker, at samarbejdet er blevet 

konsolideret i løbet af projektperioden. Der er nu lavet en rammeaftale på direktoratsniveau, som 

skal skabe en hensigtsmæssig ramme for det løbende samarbejde. Samtidig er møder mellem 

forskellige niveauer i kriminalforsorgen og Røde Kors rammesat med en fast kadence, og Røde 

Kors har samarbejdsaftaler med alle områdekontorer, som evalueres årligt sammen med 

områdekontorets ledelse og den kontaktperson i områdekontoret, som er allokeret til at varetage 

samarbejdet med Røde Kors. Røde Kors oplever, at der i store træk er god opbakning til Primus 

Motor i kriminalforsorgen, fx via tildeling af ressourcer og faste strukturer for kriminalforsorgens 

rolle og ansvar ind i projektet. På den måde bliver samarbejdet også ensartet på tværs af lokation. 

Erfaringer og netværk fra fængselsbesøgstjenesten har også i nogle byer været en fremmende faktor 

for samarbejdet omkring Primus Motor. Under udviklingen af Primus Motor har der dog været flere 

udfordringer. Udfordringerne har handlet om:  

1. personale- og ressourceknaphed i kriminalforsorgen 

2. kommunikation og videndeling ml. system og frivillig indsats 

3. navigation i bureaukrati og regler/lovgivning. 

 

Manglende personale og ressourcer i kriminalforsorgen har været en udfordring for 

implementeringen af Primus Motor. Data peger på, at en presset kriminalforsorg har påvirket 

opbakningen til indsatsen fra bl.a. socialrådgiverne, som er de primære rekrutteringskilder til 

indsatsen. Dette har haft betydning for rekruttering af indsatte til indsatsen, hvilket beskrives i afsnit 

3.4.  

Derudover viser data, at der har været udfordringer i forhold til kommunikation og vidensdeling. 

Som det beskrives senere i afsnittet om rekruttering, er det en udfordring at sikre, at alle 

socialrådgivere kender til Primus Motor. I forhold til de enkelte forløb kan det ifølge nogle 

mentorer være svært at få kontakt til socialrådgiverne. Omvendt peger enkelte socialrådgivere på, at 
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de mangler information om de igangsatte mentorforløb, så de sammen med mentorerne kan 

koordinere, hvad der er vigtigt at arbejde med for den indsatte. Der er også eksempler på mentorpar, 

som netop har lykkedes med at samarbejde med socialrådgiveren omkring den indsattes og 

kriminalforsorgens målsætninger for den indsatte ifm. løsladelsen.  

Videndeling handler også om oplevelsen af bureaukrati og antallet af regler i lovgivningen, som kan 

besværliggøre muligheden for at nå de indsatte. Helt konkret har tavshedspligt været et 

opmærksomhedspunkt i samarbejdet, fordi Røde Kors ikke har kunnet få viden om, hvor en indsat 

er blevet forflyttet til. En regel, som er der for at beskytte den indsatte. På den baggrund har Røde 

Kors oplevet, at indsatte er ”forsvundet” fra dem. Denne erfaring har gjort, at Røde Kors er blevet 

opmærksomme på, at den indsatte skal give samtykke til, at kriminalforsorgen må videregive 

information om overflyttelse til Røde Kors. Desuden skal mentorer noteres i den indsattes 

handleplan med navn og telefonnummer, så modtageinstitution har mulighed for at hjælpe den 

indsatte med at informere mentorer ved en overflytning. 

De tre udfordringer er ifølge Primus Motors projektledelse/konsulent i store træk blevet løst i 

projektperioden. Det er sket gennem bedre planlægning af indsatsen efterhånden, som man har 

kunnet reagere på de første erfaringer, et solidt samarbejde med områdekontorerne og ved at 

kriminalforsorgen og socialrådgiverne i stigende grad har fået kendskab til og erfaring med 

indsatsen. Flowet af deltagere har dog været ustabilt i hele projektperioden. 

 Lokal organisering 

 

Primus Motor er organiseret i de lokale Røde Kors afdelinger i de kommuner, som er med i 

indsatsen. Dog dækker frivilliggruppen i Vejle hele trekantsområdet (Vejle, Fredericia og Kolding). 

Denne udvidelse skete for at sikre en bedre balance mellem antallet af deltagere og frivillige 

mentorer. Hver gruppe har 1-3 aktivitetsledere, som har det overordnede ansvar for frivilliggruppen 

med koordinering, rekruttering og pleje af de frivillige mentorer, for-samtaler med indsatte samt 

efterfølgende match af mentorer og indsatte, opfølgning på mentorforløb, afholdelse af lokale 

møder, herunder møder med alle mentorer hver 6. uge, og koordinering med evt. tilknyttet frivillig 

supervisor. Nogle aktivitetsledere har herudover afholdt informationsmøder med indsatte og ansatte 

i fængsler, arrester og på pensioner.  

De frivillige aktivitetsledere støttes af ansatte konsulenter (i projektperioden en projektleder, en 

analysekonsulent og en koordinator) på Røde Kors’ landskontor. Hos Røde Kors Hovedstaden er 

der desuden en ansat koordinator og i Røde Kors Aarhus er der en ansat kommunikationskonsulent 

og en sekretariatsleder, som supporterer indsatsen. 

Projektlederen udtrykker, at der har været stor opbakning fra Røde Kors’ lokale afdelinger til trods 

for, at Primus Motor er en krævende aktivitet, idet der ligger mange opgaver på aktivitetsledernes 

skuldre, målgruppen ofte har komplekse udfordringer, og indsatsen er dyr sammenlignet med andre 

Røde Kors indsatser pga. udgifter til mentorers kørsel til og fra fængslet i de første måneder af et 

forløb. 

En af aktivitetslederne udtrykker, at det ville være en fordel, hvis Primus Motor blev slået sammen 

med fængselsbesøgstjenesten, da det på en række parametre ville give bedre mening og afhjælpe 
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organiseringen lokalt ifølge vedkommende. Han argumenterer med, at det er samme type brugere, 

man arbejder med, og at de frivillige ofte vil kunne bruges på tværs, da det grundlæggende er de 

samme kompetencer, de skal have. Samtidig ville det være lettere at koordinere for 

aktivitetslederen.   

I en anden lokal afdeling er de optaget af rolle-og ansvarsfordeling mellem aktivitetslederne. Deres 

erfaring har været, at de ikke har struktureret fordelingen mest hensigtsmæssigt, idet samtlige 

aktivitetsledere har været involveret i alle opgaver. Her har de drøftelser omkring, hvorvidt man 

kunne operere med en aktivitetsleder og en teamleder med forskellige opgaver og ansvar. En 

aktivitetsleder uddyber problemstillingen: 

”Altså der er noget med at få delt ledelsesopgaverne ud, for der er virkelig mange ledelsesopgaver i 

projektet! Hvis man havde tænkt lidt mere fra start over makro- og mikro-niveauet i 

ledelsesopgaverne: Der er mikro-niveauet med fokus på mentorerne, deres motivation, forløbene, og 

så makro-niveauet, hvor man er lidt mere bagom eller overordnet og har mere kontakt med 

landskontoret og fængslerne”. (Aktivitetsleder) 

Evalueringen har ikke tilstrækkeligt data til at sætte to streger under, hvilken type af organisering 

der kan være brug for lokalt. Men projektledelsen oplever, at der er store forskelle på antallet af 

deltagere, antallet af frivillige mentorer, aktivitetslederes ambitionsniveau, og at indsatsen er meget 

personbåren lokalt. Evalueringen peger dog på, at der kan være behov for at gentænke den lokale 

organisering, herunder ansvarsfordelingen mellem aktivitetslederne med inddragelse af de 

erfaringer, som aktivitetslederne har gjort sig i projektperioden. 

Oxford Research har ikke haft adgang til data, som peger entydigt på en anden oplagt 

organiseringsform. Primus Motors projektleder peger på, at fængselsbesøgstjenesten er organiseret 

regionalt og forekommer mindre sårbar overfor deltagerudsving og mere relevant for 

kriminalforsorgen. De stiler derfor efter en lignende organisering i deres nye indsats Kickstart. 

 Samarbejde med kommuner 

Projektledelsen i Primus Motor har haft fokus på at skabe gode forudsætninger for et lokalt 

forankret samarbejde i projektperioden og efterfølgende. Dette sker primært gennem et samarbejde 

mellem den lokale Røde Kors-afdeling og den relevante forvaltning i kommunen. Baseret på 

erfaringer med lignende samarbejde med kommuner har projektledelsen udarbejdet en liste, som 

identificerer kommunens rolle i samarbejdet, og som vurderes som fremmende for vellykket 

samarbejde. Her fremgår, at kommunen bør gøre følgende:  

• systematisk og kontinuerligt sikre, at den relevante personalegruppe i kommunen er 

bekendt med Røde Kors' tilbud til målgruppen 

• systematisk og kontinuerligt sikre, at brugerne/målgruppen er bekendt med tilbuddet 

inkl. begrænsninger 

• udpege en kontaktperson, som har god og regelmæssig kontakt til aktivitetsledelsen i 

Røde Kors 

• systematisk og kontinuerligt formidle kontakt mellem aktivitetsledelsen i Røde Kors 

og målgruppen, som ønsker at være med 
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• stille faglig ekspertise til rådighed – i et omfang, der tilrettelægges i et samarbejde ml. 

kommunens løsladelseskoordinator og aktivitetsledelsen i Røde Kors 

• deltage i evaluering af indsatsen 

• anerkende de frivillige mentorers indsats.  

I projektperioden har Røde Kors afholdt samarbejdsmøder med relevante kommunale 

samarbejdspartnere. Der er typisk indgået samarbejder med socialafdelinger og jobcentre (og 

psykiatri/udsatte afdelinger). 

I hver kommune er samarbejdet indledt med et ’opstartsmøde’, hvor projektet er blevet præsenteret. 

Møderne er gennemført enten med deltagelse af en enkelt teamleder i kommunen, et helt team, en 

afdeling eller med koordinator for God Løsladelse – med eller uden en gruppe af socialrådgivere, der 

sidder med kommunens løsladelser. Fra Røde Kors har projektleder og lokal aktivitetsleder deltaget 

ved første møde, hvorefter aktivitetsleder varetager samarbejdet med kommunen. Røde Kors har 

indgået formaliserede samarbejdsaftaler med alle deltagende kommuner. Det betyder blandt andet, 

at:  

• kommunens kontaktperson bidrager til projektet ved at fortælle de frivillige mentorer om 

kommunens indsats og struktur omkring løsladelse, så mentorerne kan støtte deltagerne i 

myndighedskontakten, som kan være kompleks 

• aktivitetsleder (og mentorer) kan kontakte ansatte i kommunen med spørgsmål omkring løsladelse 

• socialrådgivere i kommunen har gode forudsætninger for at kende Primus Motor, når en mentor 

er med en løsladt til møde som bisidder 

• relevant kontaktperson i en af de deltagende kommuner har indgået i Primus Motors 

følgegruppe 

• mentorerne inviteres på rundvisning på et kommunalt bosted/aktivitetscenter for særligt udsatte  

• der lægges op til et årligt evalueringsmøde mellem Røde Kors og kommunen.  

 

Røde Kors har ligeledes forsøgt at gøre indsatte, mentorer, kriminalforsorgen og kommunen 

opmærksomme på, at den indsatte kan invitere sine mentorer med til sit løsladelsesmøde 4 uger før 

løsladelse ved at skrive dette ind i samarbejdsaftalen med kommunen (jf. God Løsladelse). 

Forventningen har været, at mentorernes deltagelse i mødet kan skærpe fokus på, hvad mentorernes 

rolle er i den pågældende relation. Mentorerne får samtidig indsigt i, hvilke andre indsatser der 

støtter op om løsladte, så de kan bakke op om de professionelle indsatser. 

Evalueringen tyder på, at indsatsens forankring i kommunen er afhængig af lokale ressourcer og 

prioritering af indsatsen fra den enkelte kommunes side. Proaktivitet er vigtigt fra Primus Motors 

side for at etablere et samarbejde med kommunen. Samarbejdet mellem Primus Motor og 

kommunerne giver særligt værdi dér, hvor de understøtter hinanden. Data viser fx enkelte tilfælde, 

hvor der har været direkte dialog mellem mentor og fx en jobkonsulent, hvilket er blevet oplevet 

som værdifuldt. 

 Deltagerrekruttering 

Rekrutteringen af indsatte til Primus Motor foregår gennem socialrådgiverne i de enkelte fængsler, 

som modtager viden om potentielle deltagere fra områdekontorenes resocialiseringskonsulenter. Det 
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er således socialrådgiverne, som præsenterer ordningen for alle de indsatte i målgruppen, når de 

nærmer sig løsladelse og dermed dem som henviser til ordningen og melder de indsatte til. 

Socialrådgivernes aktive rolle i rekrutteringen understøttes af plakater og foldere om Primus Motor, 

som er synlige for indsatte relevante steder i kriminalforsorgen. Desuden har Røde Kors lavet en 

kort film med to tidligere indsatte, som fortæller om deres forløb i Primus Motor, som kan vises (på 

dvd) til indsatte nogle steder i kriminalforsorgen. 

I perioden 1/1 2016-13/10 2020 er der kommet 172 deltagere til Primus Motor, hvoraf 44 er 

kommet i kontrolgruppen. 

I løbet af projektperioden har der været svingende optag til ordningen. Det skyldes forskellige 

faktorer i indsatsen. Data peger dog på, at den primære grund til svigtende deltagerrekruttering har 

været, at Primus Motor de første år havde form af et randomiseret kontrolleret forsøg, hvilket vi 

kommer nærmere ind på i det følgende. Ifølge Primus Motors projektledelse er det begrænsede 

antal kommuner, som er med i ordningen, dog også en barriere for rekrutteringen. Flere i 

kriminalforsorgen udtrykker, at tilbuddet vil have mere relevans, hvis det er landsdækkende. 

Endelig fik kriminalforsorgens egen mentorordning – som Primus Motor komplementerer, idet 

kriminalforsorgens mentorstøtte til løsladte alene henvender sig til tilsynsklienter– et løft i 2018 og 

udvidede samtidig sin målgruppe. Endelig har det været en udfordring at sikre, at alle 

socialrådgivere i kriminalforsorgen kender Primus Motor og dermed kan henvise til indsatsen. 

Nedenstående model illustrerer deltagere i Primus Motor i perioden januar 2016 til og med 2020 

inkl. kontrolgruppedeltagere. 
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3.4.1 Randomiseret kontrolleret forsøg 

Projektet var fra starten og indtil slutningen af 2018 formet som et såkaldt randomiseret kontrolleret 

forsøg. Det vil sige, at der blev foretaget en lodtrækning blandt de deltagere, der ønskede at tage 

imod tilbuddet. Af dem, der sagde ja til tilbuddet om mentorer fra Røde Kors, fik ca. 60 pct. tilbudt 

mentorer, mens 40 pct. fik afslag.  

Der findes relativt lidt forskningsbaseret viden om den type af indsats, som Primus Motor er, og 

formålet med det randomiserede forsøg var således at bidrage med solid viden om virkningen af 

mentorindsatser ifm. løsladelse. Samtidig var det et ønske fra TrygFonden, Røde Kors og 

Direktoratet for Kriminalforsorgen at prøve evalueringsmetoden af. 

Det gav dog modstand mod projektet både internt hos egne frivillige mentorer og blandt indsatte, 

men særligt hos samarbejdspartnere i kriminalforsorgen, herunder socialrådgiverne, der skulle 

formidle præmissen til de indsatte. Kritikken gik på, hvorvidt det var etisk forsvarligt at stille et 

tilbud i udsigt til en i forvejen udsat målgruppe, hvorefter kun lidt over halvdelen rent faktisk kunne 

få tilbuddet. Denne præmis har tydeligt været medvirkende til at projektet havde en langsom 

opstart, og til at der ikke kom tilstrækkeligt med deltagere til projektet. Resocialiseringskonsulenter 

i kriminalforsorgen udtaler: 

”Lodtrækningen – det har hvert fald været en barriere for nogle hos personalet. De har haft svært 

ved at sælge det glade budskab, når man så samtidig skulle hænge på, at det er ikke sikkert, du får 

en, fordi der er en lodtrækning. Og så budskabet. Men det bliver jo ikke aktuelt fremadrettet, så ...” 

(Resocialiseringskonsulent) 

En del af modstanden skyldes, at der er tale om en udsat gruppe, som ikke har godt af nederlag. De 

er i en sårbar position, som en socialrådgiver her beskriver det; 

 

”Det er jo problematisk med folk, som man skal prøve at motivere til at prøve at få en mentor, at 

man så ikke kan være sikker på, at man får en. Det er jo lidt… de klienter, vi har at gøre med; hvis 

de rækker hånden ud efter hjælp og støtte, så må den gerne komme forholdsvis hurtigt og her og nu. 

Så skal det ikke være sådan en 'måske'. De er blevet mødt med alt for mange 'måske'er', det skal 

fungere, så skal det være der”(Socialrådgiver) 

Da man i slut 2018 kunne se, at det ville blive umuligt at nå målet om, at 150 deltagere skulle have 

fået tilbuddet indenfor projektperioden, besluttede Røde Kors – efter anbefaling fra ekstern 

evaluator, med godkendelse fra TrygFonden og i dialog med kriminalforsorgen – at ophæve 

lodtrækningen samt alderskriteriet og i stedet give alle interesserede (indenfor 

målgruppekriterierne) mulighed for at få tilbuddet om en mentor fra Primus Motor. Udover at 

ophæve lodtrækningen ophævedes Primus Motors alderskriterium, så ordningen ikke kun henvendte 

sig til løsladte over 25 år. Dels fordi Røde Kors i 2018 havde sagt nej til unge løsladte og samtidig 

havde få deltagere, dels for fortsat at komplementere kriminalforsorgens mentorordning, som i 2018 

udvidedes til også at inkludere løsladte over 25 år. 

Der var altså indsatte med et behov, som man ikke kunne møde. Set fra en forskningsmæssig 

vinkel, var det heller ikke hensigtsmæssigt at fortsætte randomiseringen, da tilgangen af indsatte 

ikke var så høj som forventet eller stor nok til at bidrage med et datagrundlag, der kunne vise noget 

signifikant om forskellen på grupperne. Effektevalueringen ville derfor være forbundet med en 

væsentlig større usikkerhed end tilstræbt. 
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Professor Flemming Balvig gennemfører en særskilt registerbaseret undersøgelse af indsatsens 

effekt på recidiv for deltagerne to år efter projektets afslutning. Den undersøgelse vil supplere 

denne evaluering.  

Efter ophævelse af det randomiserede kontrollerede forsøg har rekrutteringsproceduren set således 

ud:  

 

PROCEDURE FOR REKRUTTERING 

Nedenstående er en ”sådan gør du”-guide til socialrådgivere 

i kriminalforsorgens institutioner, der i kort form viser 

proceduren for, hvad de skal gøre overfor de klienter, der 

er i målgruppen for primus motor.  
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3.4.2 Socialrådgivernes henvisninger 

Som nævnt sker rekruttering til indsatsen gennem socialrådgiverne i fængslerne. Evalueringen 

viser, at det er forskelligt, hvor meget de forskellige 

socialrådgivere rekrutterer til indsatsen.  

En socialrådgiver udtrykker, at hun informerer indsatte om 

Primus Motor, når de er i målgruppen, og at der også 

afholdes informationsmøder, hvor de indsatte kan høre om 

muligheden. Det er ikke tilfældet blandt alle. Data viser, at 

der har været en række faktorer, som har haft betydning for, 

hvorvidt socialrådgiverne overhovedet præsenterede Primus 

Motor for de indsatte. 

Først og fremmest er Primus Motor implementeret i en tid, 

hvor kriminalforsorgen som organisation har gennemgået en 

betydelig reorganisering. Der har således været overordnet 

pres på organisationen med mangel på ressourcer og opbakning til indsatsen, som tidligere 

beskrevet. Primus Motor har haft status af en ’kan-opgave’ og ikke en ’skal-opgave’ hos 

socialrådgiverne. Derfor er indsatsen ikke blevet prioriteret lige højt af alle imellem andre opgaver 

ved højt arbejdspres, om end det er besluttet på direktoratsniveau, at alle i Primus Motors 

målgruppe skal tilbydes en mentor. 

Samtidig nævnes det af flere, at det kan være en udfordring at bibeholde kendskabet til indsatsen i 

systemet, når der er udskiftning af socialrådgivere. Projektledelsen påpeger også, at det begrænsede 

antal deltagende kommuner har været en barriere, da det kan være svært for socialrådgiverne at 

huske i en travl hverdag. I forbindelse med at oprette kendskabet til indsatsen påpeger 

projektledelsen desuden, at en svingende formidlingsindsats fra Røde Kors’ side har været en 

udfordring. Det har nogle gange skyldes manglende ressourcer i Røde Kors, andre gange få 

ressourcer i kriminalforsorgen.  

Desuden var der som tidligere nævnt utilfredshed med den randomiserede tilgang blandt særligt 

socialrådgiverne i kriminalforsorgen, som skulle overbringe beskeden om ja/nej til de indsatte, de 

havde motiveret til at tage imod Primus Motors tilbud. En aktivitetsleder udtrykker fx, at der under 

lodtrækningen var en socialrådgiver, der stoppede med at henvise til ordningen.  

At det er et enkeltstående, tidsafgrænset projekt og ikke med sikkerhed et vedvarende projekt, er 

også blevet nævnt som en barriere for enkelte socialrådgivere ifølge resocialiseringskonsulenten, og 

at der er andre veletablerede og velfungerende mentorordninger i kriminalforsorgen og jobcenter-

regi i forvejen. 

3.4.3 De indsattes motivation for at takke ja til Primus Motor 

Ser vi på de indsatte selv, peger socialrådgiverne på forskellige grunde til, at nogle indsatte ikke 

tager imod tilbuddet om en mentor. Det kan skyldes, at den indsatte ikke er klar til at få hjælp 

endnu, er for ressourcestærk og/eller har en opfattelse af, at de kan klare sig selv. For nogen kan det 

også opleves som et nederlag at skulle tage imod hjælp. En socialrådgiver fortæller, hvilke grupper 

som siger nej tak:  

PROCES FOR REKRUTTERING 2020 

1. Direktoratet sender liste over 

potentielle deltagere til 

resocialiseringskonsulenterne i de 

fire områdekontorer 

2. Resocialiseringskonsulenterne 

renser lister og sender ud til 

socialrådgiverne på matriklerne 

3. Socialrådgivere spørger indsatte i 

målgruppen 

4. Socialrådgiver sender 

deltagertilmelding til Røde Kors 

Kilde: Røde Kors 

5.  
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”Nogen af dem, det er måske de helt unge, som egentligt ikke vil noget endnu. De er ikke klar til at få 

noget hjælp. Og så er der dem, der har styr på det derude. Mange af de lidt ældre indsatte, som 

tænker, 'nej, vi kan klare os selv, det er ikke nødvendigt'”. (Socialrådgiver) 

En spørgeskemaundersøgelse blandt socialrådgivere foretaget af Røde Kors viser netop også, at 

socialrådgiverne oplever, at de indsatte ikke altid selv mener, at de har behov for støtte ved 

løsladelse.13 

 

Som tidligere nævnt viser data, at lodtrækningen har haft en betydning for nogle indsatte, da de kan 

være bange for at blive afvist.  Der er dog også en socialrådgiver, som nævner, at det ikke har 

betydning.  

 

 Mentorer  

Kravene for at komme i betragtning som 

mentor er bl.a., at man er god til 

menneskelige relationer, at man vil føre en 

mentorrelation i ca. 15 måneder, og at man 

bliver sikkerhedsgodkendt af Direktoratet for 

Kriminalforsorgen (se boks, enkelte af 

målene er ændrede undervejs, hvilket er 

angivet i parentes).  

Data viser, at mentorerne er i alderen 25-81 

år og har meget forskellig baggrund: 

studerende, akademikere, 

erhvervsuddannede, faglærte, pensionister 

m.m.  

På trods af mentorernes forskellige 

uddannelsesmæssige baggrunde og alder har 

de alle én ting til fælles. De adspurgte 

mentorer giver udtryk for, at de har påtaget 

sig mentorrollen, fordi de motiveres af at 

gøre en forskel for andre. De lægger vægt på, 

at de gerne vil stifte bekendtskab med et 

område, de ikke beskæftiger sig med til 

dagligt og dermed erhverve sig ny viden. 

Desuden motiveres mentorerne af, at de kan 

se, at den løsladte rykker sig på de parametre, 

som også er nævnt i forandringsteorien. En 

sådan udvikling bekræfter dem i, at deres 

indsats reelt gør en forskel.  

 
13 Røde Kors, (2018), Socialrådgivernes kendskab og henvisning til Primus Motor 

KRAV TIL MENTORER 

 

1. Du skal være fyldt 25 år.  

2. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes af Direktoratet 

for Kriminalforsorgen. 

3. Du skal være indstillet på at være frivillig i relation til 

indsatte, uanset hvilken forbrydelse han/hun har 

begået.  

4. Du skal overholde de til en hver tid gældende regler 

for Røde Kors´ frivillige.  

5. Du skal deltage i obligatorisk grundkursus.  

6. Du forventes yderligere at deltage i metodekurset 

Medmenneskelighed i Praksis. 

7. Du skal være indstillet på at dele opgaven som mentor 

med en anden mentor. 

8. Du skal have lyst til at indgå i en forpligtende relation 

minimum 15 måneder. 

9. Du skal deltage i mentormøder hver 6. uge og evt. 

løbende supervision (supervisionen er nu alene et 

tilbud, som man opfordres til at tage imod). 

10. Du skal have tid til at mødes med løsladte ca. en gang 

om ugen. Større intensitet i forbindelse med løsladelse 

må påregnes (dette krav er ændret, så målet er, at 

deltager sikres ugentlig kontakt, dvs. at mentor mødes 

med deltager hver anden uge). 

Kilde: Røde Kors 
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Omvendt er der også en række faktorer, der kan virke demotiverende for mentorerne og øge 

frafaldet af frivillige. Det er vigtigt at have for øje i den fremadrettede rekruttering af mentorer. De 

demotiverende faktorer, som evalueringen finder, er: 

• forløbet afbrydes af deltageren 

• deltageren udvikler sig ikke i en positiv retning gennem et længere forløb 

• mentoren får ikke tildelt en deltager længe 

• den frivillige mentors personlige forhold ændrer sig (arbejde, uddannelse, flytning etc.). 

 

Alt i alt er mentorerne meget positive over for at være frivillige. I de løbende mødeevalueringer er 

de bedt om at svare på, hvordan de har det med at være frivillige mentor på en skala fra 1-10. Her 

svarer mentorerne i gennemsnit 8,8, så generelt er det en positiv oplevelse. 

 

Frivillige mentorindsatser er kendetegnet af en dobbelt 

frivillighed, som kræver, at både frivillig og deltager fortsat 

motiveres til at indgå i samarbejdet. Erfaringen er, at Primus 

Motor i særlig grad kræver, at mentorerne er robuste og ikke 

tager frafald personligt. Primus Motors målgruppe kan være 

svær at motivere og fastholde. Derfor kræver det, at Røde 

Kors rekrutterer mentorer, som i lavere grad lader sig påvirke 

af ovenstående. Det kan man fx forsøge at imødegå med en 

grundig forventningsafstemning og uddannelse, jf. Rhodes 

forudsætninger for gode mentorforløb (se boks, side 5). 

Lokalt fremhæves også fælles supervision og møder for 

mentorerne, så de mentorer, som endnu ikke har en deltager, 

stadig er en del af indsatsen. Desuden giver disse møder 

mentorerne et sparrings- og refleksionsrum under tavshedspligt, hvor de kan vende komplekse 

udfordringer. 

3.5.1 Erfaringer med mentorpar 

Med Primus Motor har Røde Kors udfordret det traditionelle mentorbegreb, som definerer 

mentorrelationen som en én-til-én relation. Fremfor at én mentor tilknyttes den indsatte, der står til 

løsladelse, tilknyttes to frivillige mentorer. Det har Røde Kors forsøgt for at fremme hyppigere 

kontakt mellem mentorer og deltager og for at mindske belastningen på den enkelte mentor, både 

mentalt, tidsmæssigt og ift. lang transport til og fra fængsel. Det oplever mentorerne også: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hordan har du det lige nu med at være frivillig 

mentor?

Kilde: mødeevalueringer, n=799

SÅDAN BLIVER MAN FRIVILLIG 

• Henvendelse på baggrund af 

annonce eller andet 

• Screeningssamtale med 

aktivitetsleder 

• Evt. deltagelse i lokalt 

informationsmøde 

• Sikkerhedsgodkendelse i 

kriminalforsorgen 

• Deltage i obligatorisk grundkursus 

Kilde: Røde Kors 
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”Det gør det mere robust. Det gør også, at jeg bedre tør binde mig til det, fordi jeg også i perioder 

kan sige 'de næste 3 uger, der kan jeg simpelthen ikke, og det er ikke noget problem, for så tager min 

medmentor over og tager på besøg”. (mentor) 

Derudover stiller mentor-parret samlet med flere kompetencer. Det har været Røde Kors’ antagelse, 

at en styrke ved Primus Motor netop er, at en deltager har adgang til flere mentorer, som kan have 

forskellige tilgange og relationer til den løsladte. Desuden var ønsket med to mentorer at sikre den 

løsladte hyppig – gerne ugentlig – kontakt. 

Deltagerne i Primus Motor har også positive erfaringer med at få to mentorer, som har forskellige 

kompetencer, de kan drage nytte af.  

”Lige når vi har været nede til gældsrådgivning, der er det kun [mentor A], der er taget med – han 

er tidligere revisor. Så der har det været meget rart med en, der kunne oversætte nogle af de ting, 

der stod i brevene. Med [mentor B] har vi mere hygget”. (Deltager) 

Flere mentorer og deltagere har således positive erfaringer med Primus Motors mentorpar. 

Projektledelsen i Røde Kors har dog også registreret mindre gode erfaringer med mentorpar. Det 

har i nogle matches været en udfordring, at mentorerne arbejder forskelligt, eller at én mentor bliver 

delvist afkoblet, fordi relationen er stærkere til den ene mentor end til den anden. Videre kan én 

mentor opleve at blive ladt i stikken med stort stykke arbejde, hvis den anden mentor stopper. Der 

kan således også være udfordringer ved mentorpar. 

3.5.2 Match af mentorpar 

Aktivitetslederen har ansvaret for at sammensætte mentorerne i par. Evalueringen peger på, at flere 

ting holdes for øje, når to mentorer matches. Derudover viser evalueringen, at matches foregår i 

dialog mellem mentorer og aktivitetsleder. 

• Mentorernes ønsker: Mentorer kan efter infoaften give ønsker til aktivitetslederen om, hvem 

de gerne vil have som medmentor.  

• Specifikke erfaringer: En aktivitetsleder matcher fx på baggrund af alder, så en ung og en 

ældre frivillig sættes sammen. Ifølge aktivitetslederen har alderen en betydning for, hvilken 

relation der dannes mellem mentorer og den løsladte. Aktivitetslederen har erfaret, at unge 

mentorer får en mere venskabelig relation til den løsladte og kan have sværere ved at sætte 

sig i respekt end ældre mentorer.  

• Den løsladtes behov: Nogen lægger vægt på fx køn, hvilket søges imødekommet. Der kan 

også sammensættes på baggrund af kvalifikationer, hvis den løsladte efterspørger specifik 

hjælp, så disse behov dækkes. 

• Forventningsafstemning: Et sted har de lokalt tilføjet det indledende arbejde med matching 

et særligt mentorpar kick-off koncept, hvor mentorparret mødes for at indlede samarbejdet 

ud fra en række spørgsmål, de kan tale om samt får forventningsafstemt med hinanden og 

med aktivitetslederne, før de indgår i et forløb med en deltager. 
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 Matchet mellem den løsladte og 

mentorer 

Matchet mellem deltageren og mentorerne 

foregår ved, at aktivitetslederen i den respektive 

afdeling afholder en samtale med den indsatte og 

afstemmer hans/hendes ønsker, behov og 

interesser.  

Hvordan matchet foregår, er forskelligt fra 

afdeling til afdeling og afhænger af, hvor mange 

mentorer den enkelte afdeling har til rådighed 

(se boks). 

Projektledelsen lægger op til, at der matches med udgangspunkt i et mentorkatalog – et slags 

varekatalog over tilknyttede mentorer – som deltageren kunne vælge imellem. Mentorkataloget blev 

introduceret med udgangspunkt i anbefalingerne fra eksisterende viden om resonans, herunder 

fokus på dels empowerment af deltagerne, dels fælles interesser mellem deltager og mentor.14  

Data viser, at fordelen ved mentorkataloget er, at det giver deltageren agens ved at lægge et ansvar 

og en stillingtagen over til deltageren. De deltagere, der selv har fået lov til at vælge mentorer ud fra 

mentorkataloget, giver udtryk for, at de har valgt på baggrund af henholdsvis alder, køn og/eller 

fælles interesser. De udtrykker desuden tilfredshed med selv at have fået lov til at vælge mentorer, 

og at de både har haft glæde af mentorernes faglige og sociale kompetencer. Med 

forandringsteorien in mente udleder vi, at selvbestemmelsen kan være med til at bidrage til en 

tillidsfuld personlig relation, som netop er et af forandringsteoriens ønskede opnåede resultater. 

Der har dog også været ulemper ved mentorkataloget: hvis der er få frivillige mentorer i afdelingen, 

er der ikke nogen at vælge imellem for deltageren, og nogle af de mentorer, der ikke bliver valgt, 

har følt sig fravalgt. Derfor er det nu op til aktivitetslederne lokalt at vurdere, om de vil anvende et 

mentorkatalog. Når det ikke har været tilfældet, har aktivitetslederne i stedet tildelt deltageren 

mentorer ud fra dialog med deltager og deres vurdering af et godt match, hvilket ifølge en 

aktivitetsleder ikke har skabt udfordringer, da alle mentorerne er kompetente til at løfte opgaven.  

For mere information om de frivilliges rammer i opgaven, se bilag om ”Rammer for frivillige i 

Primus Motor”. 

 

 

  

 
14 Rhodes, Jean, (2020), Older and wiser: New Ideas for Youth Mentoring in the 21st Century, Harvard University Press 

 

MATCH MELLEM LØSLADT OG MENTORER 

1.  Aktivitetsleder kender mentorerne. 

2.   Aktivitetsleder holder for-samtale med indsat ud    

fra startskema (se bilag). 

3.a. Aktivitetsleder har mentorkatalog med, og 

indsatte vælger selv sine mentorer eller  

3.b. Aktivitetsleder vælger mentorpar ud fra samtale 

med indsat. 

4. Mentorer besøger indsat i fængslet. 

Kilde: Røde Kors 
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4. Deltagernes udbytte 

Dette kapitel beskriver de løsladtes udbytte af deltagelse i Primus Motor, samt hvilke mekanismer, 

evalueringen peger på, kan være fremmende for udbyttet.  

Med udgangspunkt i det tilgængelige data vil vi kunne belyse resultater eller trin på vejen henimod 

den forventede virkning. Vurderingen vil primært bygge på kvalitative data, da antallet af 

deltagerne, som har besvaret den kvantitative eftermålingen, er lavt. Kapitlet bygger således på 

interview med: 

• projektlederen 

• syv deltagere 

• seks mentorer 

• tre aktivitetsledere 

• to socialrådgivere i kriminalforsorgen 

• to resocialiseringskonsulenter i kriminalforsorgen 

• to kommunale samarbejdspartnere 

• en konsulent fra direktoratet for kriminalforsorgen. 

 

Herudover benyttes data fra 808 mødeevalueringer fra mentorer samt 92 førmålinger og 54 

eftermålinger blandt deltagerne. 

 Deltagernes behov og forventninger 

Når deltagerne er visiteret ind i Primus Motor, bliver de spurgt om deres nuværende situation på en 

række parametre, herunder bolig, gæld, uddannelse, beskæftigelse, familie, netværk og misbrug (se 

startskema i bilag 6.2). Data viser, at de fleste har en usikker boligsituation, hvor de er hjemløse 

eller bor hos forældre/venner midlertidigt ved løsladelse. Samtidig har størstedelen gæld. De fleste 

har afsluttet folkeskole, nogle i fængslet. Nogle har tidligere haft ufaglærte jobs eller har en 

håndværkeruddannelse. Blandt de faglærte ønsker de fleste at fortsætte i fagligt arbejde, mens nogle 

vil have et ufaglært job, og andre ikke kan arbejde og derfor skal på offentlig ydelse.  

De fleste deltagere i undersøgelsen har et skrøbeligt netværk. Nogle har et netværk som primært 

består af personer i kriminelle miljøer, hvorimod andres netværk primært består af få 

familiemedlemmer, kæreste og/eller venner udenfor kriminalitet.  

Cirka halvdelen af deltagerne bruger ikke rusmidler eller er ”clean”, hvorimod den anden halvdel 

enten er storforbrugere eller bruger rusmidler i mindre mængder i hverdagen15. 

Deltagerne er blevet spurgt om, hvad de ønsker at få ud af deltagelsen i Primus Motor. 80 pct. 

håber, at Primus Motor kan hjælpe dem med at få struktur på hverdagen efter løsladelse, jf. figur 2 

nedenfor. Videre viser figuren, at langt hovedparket udtrykker ønske om, at Primus Motor kan 

 
15 Ved opstarten af mentorrelationen. 
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hjælpe dem med at undgå at begå ny kriminalitet (77 pct.), give dem gode oplevelser (74 pct.) samt 

give dem overblik over økonomi (73 pct.) og deres muligheder 

for fremtiden (71 pct.). 

Deltagernes ønsker stemmer godt overens med 

forandringsteorien, hvor formålet er, at de løsladte får hjælp til 

beskæftigelse, økonomi, et udvidet netværk og meningsfuldt 

indhold i hverdagen. Det stemmer også godt overens med 

forskningen om påvirkelige recidivfaktorer, hvor Flemming 

Balvig anbefaler at have fokus på uddannelse/arbejde, 

økonomi, bolig, sundhed og netværk.16 Dette illustreres i 

ikonografien, som Røde Kors bruger i forbindelse med Primus 

Motor, der ses i figur 1. 

Der lægges i indsatsen vægt på, at de ugentlige møder med 

mentorerne efter afsoning fx kan være samvær omkring en 

fælles aktivitet eller interesse såsom cafébesøg, biografture 

eller kulturelle aktiviteter17. Der er altså en klar sammenhæng mellem indsatsens formål og de 

behov, som de indsatte selv udtrykker, at de har ved opstart. 

Figur 2: Hvad ønsker du at få ud af din deltagelse i Primus Motor?  

 
Kilde: Startspørgeskema til deltagere indsamlet af Røde Kors, n=90  

Data indikerer, at størstedelen af deltagere har samme vision for tiden efter deres løsladelse. De vil 

gerne leve en kriminalitetsfri tilværelse og komme i arbejde eller i gang med uddannelse. Nogle 

 
16 Balvig, Flemming, (2020) Fra kriminologi til kriminalprævention, AFFORD/Trykværket 
17 Der er afsat et beløb pr. forløb til sociale, netværksskabende aktiviteter. 
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giver udtryk for, at de gør det for deres børn og families skyld – for at få en god relation til dem.  

Størstedelen er dog bange for, at de kommer ind i samme gamle vaner med kriminalitet. Som nævnt 

ovenfor har nogle misbrug og vil gerne ud af dette for netop at kunne varetage job og/eller 

uddannelse. Deltagernes motivation for at vælge Primus Motor er således hovedsageligt, at de 

ønsker hjælp til struktur i hverdagen og til at undgå ny kriminalitet. 

 Afbrudte forløb 

De 54 indsamlede slutskemaer viser, at 70 pct. af 

forløbene er afsluttet før tid. Det vil sige inden 12 

måneder efter løsladelsen. Det er dog til en vis 

grad forventeligt, at der vil være afbrudte forløb, 

når vi tager Primus Motors målgruppe i 

betragtning. Tidligere indsatte er en svær 

målgruppe at fastholde generelt. Når indsatte først 

kommer ud af fængslet, er de gode intentioner om 

ændring af livsbane sværere at fastholde, og skiftet 

fra fængselsmiljø og -struktur til frihed kan være 

vanskeligt at håndtere. Selvom en afbrydelse af et 

forløb ikke nødvendigvis betyder, at deltageren er 

vendt tilbage i en kriminel løbebane, kan det give 

en idé om målgruppen at kigge på recidiv generelt 

set. Her viser den nyeste kriminalitetsstatistisk fra 

Danmarks Statistik, at 66 pct. af de løsladte fra 

fængsel i 2016 har begået ny kriminalitet inden for 

to år efter løsladelse, og at det særligt sker inden for de første seks måneder. Andelen er størst for 

mændene, nemlig 32 pct., mens der blandt kvinderne var 15 pct., der begik en ny lovovertrædelse18 

. Jo yngre de løsladte er, des tidligere og hyppigere recidiverer de. 

 
18 Danmarks Statistik, (2020), Kriminalitet 2019 
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Kilde: Slutspørgeskema til deltagere indsamlet af Røde 

Kors, n=54

Figur 3: Er forløbet blevet afbrudt?  

 

PRISONIERING:  

Flere forskere (bl. a. Minke 2012, Clemmer 1958) beskriver den proces, som finder sted indenfor fængslets 

mure – en såkaldt prisoniseringsproces. Ifølge forskerne opstår en særlig fængselskultur og indsatte udvikler 

et særligt sæt normer.  

 

Normerne består i, at man som indsat ikke hjælper fængselssystemet i disciplinære anliggender, at man er 

loyal overfor sine medindsatte og at man ikke sladrer til fængselspersonalet. Normerne forklares som en 

beskyttelse mod en overmagt og som en videreførelse af en kriminel subkultur. Ud over oppositionelle 

normer i relation til fængselsvæsnet kan prisonisering medføre en opposition til det legale system og 

samfund.  

 

Når indsatte bliver løsladt, vil de i mere eller mindre grad være påvirket af den tid, de har tilbragt i fængslet. 

Modstanden mod systemet kan gøre det vanskeligt for samme system eller dets repræsentanter at påvirke 

den løsladte i en retning væk fra den kriminelle løbebane. Her kan frivillige spille en særlig rolle – med direkte 

støtte til den løsladte og som brobyggere til myndighedernes tilbud. 

Kilder: Linda Kjær Minke: Fængslets indre liv, 2012 og Donald Clemmer: The Prison Community, 1958. 
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Følgende figur viser en kategorisering af de forskellige grunde til, at forløbene er blevet afbrudt før 

tid. 

 

 

Kilde: Slutspørgeskema til deltagere indsamlet af Røde Kors, n=38 

Data viser, at 37 pct. af forløbene afbrydes før tid, fordi deltagerne forsvinder, og mentorerne ikke 

er i stand til at komme i kontakt med deltageren til trods for ihærdige forsøg. Samtidig er der også 

tilfælde, hvor mentorer eller aktivitetsleder vurderer, at forløbet aldrig rigtig kom i gang. Det gør sig 

gældende for fem ud af de 38 afbrudte forløb svarende til 13 pct., som ses i figur 4.  

Den manglende kontakt og forløb, som ikke kommer i gang, handler i høj grad om manglende 

motivation for udvikling blandt deltagerne særligt, når de bliver løsladt og kommer tilbage til en 

anden kontekst end den, de har sagt ja i. Som en aktivitetsleder udtrykker det: 

”Det er, når man sidder inde, så kan man have rigtig mange gode intentioner, og så kommer man 

ud, og så vil man jo gerne noget andet. Altså lige nu har jeg en, som er i et forløb. Det er sådan set 

ikke afbrudt, men han beder ikke rigtig om hjælp til noget. Som mentorerne siger: ’Han kommer når 

vi kalder, men hvorfor er det, vi kalder. Er det vores behov, eller er det hans behov?’” 

(Aktivitetsleder) 

 

En specialeundersøgelse af afbrudte forløb lavet for Røde Kors viser, at den manglende kontakt 

også kan skyldes oplevelsen af forskellige følelser hos den løsladte, såsom frustration eller skam.19 

Fx frustration i forhold til dilemmaet mellem det lovlydige liv med en Primus Motor-mentor og det 

velkendte kriminelle miljø eller skam over tilbagefald til misbrug eller en særlig type forbrydelse. 

 
19 Anne Sofie Flintrup, (2019), Afbrudte mentorforløb, Speciale i Kriminologi, Kandidatuddannelsen i Kriminologi, 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet  
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Undersøgelsen viser også, at manglende forventningsafstemning om den enkeltes behov og 

mentorens rolle har betydning for de afbrudte forløb.20 
 

På lang sigt er målet med Primus Motor at mindske recidivrisiko. Her viser data på de afbrudte 

forløb, at der er tre personer, hvor forløbet afbrydes netop på grund af viden om, at deltageren har 

fået en ny dom. De tilfælde, hvor forløbet afbrydes på grund af manglende kontakt, kan jo også 

skyldes, at deltageren er faldet tilbage til kriminalitet. Det har vi dog ikke data på. 

 

Der er også flere af forløbene, der afsluttes før tid på grund af mere objektive grunde. Der er fx fire 

tilfælde, hvor deltageren flytter til en anden kommune, som ikke er en del af Primus Motor, og 

rejsetiden simpelthen er for lang for mentorerne. Der er også eksempler på, at deltageren er for 

behandlingskrævende eller befinder sig i en for kaotisk hverdag og derfor ikke er i stand til at være i 

et forløb.  

 

Data viser også, at 18 pct. af forløbene afsluttes før tid, fordi mentorer og/eller deltager ikke ser et 

behov for mentoring for den løsladte enten efter et længere forløb eller kort efter opstart. Ofte er de 

afbrudt før tid, fordi de ikke har haft en afsluttende samtale som forventet. Det kan fx skyldes, at en 

løsladt har et større konstruktivt netværk efter at være kommet ud end forventet ved løsladelse, eller 

at den løsladte har formået at ændre livsbane. Førstnævnte nævnes fx her af en aktivitetsleder: 

 

”Jeg var bange for, at han var på vej ned i et hul igen. Han er tidligere flygtet ind i en isolation med 

et kraftigt hash-misbrug. Men ved besøget kunne jeg konstatere, at han var helt klar. Han havde blot 

fundet ud af, at han havde andre støtter. Søskende, en moster, tidligere venner af den gode slags (fra 

en efterskole) og flere andre. Han havde under de sidste udgange fået bekræftet vennernes gode 

intentioner. Han har simpelthen styr på tingene og vil derfor ikke gøre brug af vores tilbud. Han 

troede tidligere, da han sagde ja til os, at han var ’Palle alene i verden’.” (Aktivitetsleder)  

Brud på forløb kan også skyldes andre faktorer, fx uoverensstemmelser mellem deltager og 

mentorer eller manglende kontakt til mentorerne. Det er dog kun to af sådanne tilfælde blandt de 38 

afbrudte forløb, vi har data på. 

 Succesfulde forløb 

Det er kun få deltagere, der har udfyldt slutskemaer selv. Desuden er der få udfyldte skemaer fra 

opfølgningsmøder mellem aktivitetsleder, mentorer og deltager. Disse skemaer giver dog værdifuld 

information om, at der også er en del vellykkede forløb. En del deltagere har således fået styr på 

deres liv efter at have deltaget i indsatsen. Konkret betyder det, at de lever et stabilt, kriminalitetsfrit 

liv med bolig, typisk job/uddannelse og ofte noget familie. Dermed er de godt hjulpet i forhold til et 

liv uden kriminalitet, jf. Balvigs forskning om påvirkelige recidivfaktorer21. I nogle tilfælde kan 

man koble mentorernes indsats direkte sammen med udbyttet. Fx dér, hvor mentorerne har skaffet 

kontakt til og lavet aftale med en gældsrådgiver, og der er kommet styr på økonomien. Eller dér, 

hvor mentoren har overtalt deltageren til at deltage i misbrugsbehandling, og denne nu er clean. 

Eller der, hvor mentoren har hjulpet med at være i kontakt til jobcenteret, finde et relevant kursus, 

 
20 Anne Sofie Flintrup, (2019), Afbrudte mentorforløb, Speciale i Kriminologi, Kandidatuddannelsen i Kriminologi, 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 
21 Balvig, Flemming, (2020) Fra kriminologi til kriminalprævention, AFFORD/Trykværket 
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og deltageren derefter har fået et job relateret til dette, eller mentor har opmuntret deltager til at 

genskabe kontakt til sin familie, som deltager skammede sig over for. 

Nogle deltagere skriver i kommentarfeltet, at de er meget glade og taknemmelige for den hjælp, de 

har fået gennem Primus Motor. En deltager skriver for eksempel: 

”Jeg er virkelig glad for alt. For det, jeg har oplevet i hele perioden. Ville ikke have undværet det. 

Havde siddet i fængsel igen, hvis ikke de havde været der”. (Deltager) 

Som nævnt er det desværre få, der har udfyldt afslutningsskema selv, men blandt disse er langt de 

fleste tilfredse med at have været med i Primus Motor, som det fremgår af figuren neden for. 

Figur 5: Hvor tilfreds har du overordnet været med at være med i Primus Motor?  

 

De forskellige former for udbytte uddybes og forklares gennem det primære virksomme element, 

nemlig relationen. Der er fx tale om udbytte inden for følgende: 

• praktisk hjælp til bolig, økonomi, sundhed og job/uddannelse 

• netværk og støtte 

• gode oplevelser 

• styrkede kompetencer og empowerment. 

 Relationen som afgørende element 

Helt overordnet vurderer vi på baggrund af interviews med mentorer og deltagere, at selve 

relationen mellem mentorer og den løsladte er afgørende for, hvorvidt deltagernes behov og 

forventninger og dermed forandringsteoriens resultater og virkninger opnås eller ej.  

Mentorerne vurderer selv, at deres relation til deltageren overvejende er positiv: den gennemsnitlige 

vurdering ligger på 8 ud af 10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kilde: Deltagernes slutevalueringer, n=13
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Figur 6: Mentorers vurdering af relationen fra 1-10 

4.4.1 Etablering af relationen 

Både forskning samt projektlederen, mentorer, socialrådgivere, resocialiseringskonsulenter og 

aktivitetsledere peger på, at tid og hyppig kontakt er en vigtig faktor for etablering af en god 

relation mellem mentorerne og den indsatte.22 De peger desuden alle på, at besøgene under afsoning 

gerne måtte strække sig over en længere periode end to måneder inden løsladelse. En mentor 

påpeger, at han på baggrund af egne erfaringer kan konstatere, at det er nemmere at fastholde de 

løsladte, han har haft en kontinuerlig relation til under afsoningen, hvor han har haft mulighed for at 

etablere en god relation. En socialrådgiver udtaler i tråd med mentoren, at det er de samme 

erfaringer, hun har:  

”Tid, tid, tid. De indsatte, vi har her, de tyr til det, de er vant til, de tyr til det, de ved, virker. Og 

hvordan skal en person vide, hvad der virker, hvis man måske har mødt en person 4 eller 5 gange 

inden en løsladelse? Hvis man når at opretholde en relation, og den faktisk også bliver rigtig god, 

jamen, så kan jeg ikke se, hvad der skulle gøre, at en indsat, der bliver løsladt, ikke ringer og siger, 

’nu er det ved at falde fra, alt det, vi har snakket om, det er det, der sker nu’. Det gør man bare ikke 

med en person, man ikke har en relation til.” (Socialrådgiver). 

At etableringen af relationen tager tid, fremgår ligeledes af mentorernes mødeevalueringer. I flere 

forløb fremgår det, at det eller de første møder har været svære, mens senere møder betegnes som 

gode. Samtidig beskriver mentoren, at der er blevet skabt en god relation ved de senere møder. 

I forandringsteorien fremgår det, at mentorerne og den løsladte holder ugentlig kontakt enten 

telefonisk eller ved fysisk møde. I nedenstående figur ses, hvor længe det er siden sidste møde ved 

de afholdte møder. Det fremgår, at ved 36 pct. af møderne er det maksimalt en uge siden sidst, og 

ved yderligere 27 pct. er det op til to uger. I de sidste 42 pct. af tilfældene er det længere tid siden 

(eller der kan være tale om møder der ikke blev registeret). Der er altså nogle forløb, hvor der er 

længere tid mellem møderne.  

 

 

 

 

 
22 Rhodes, Jean, (2020), Older and wiser: New Ideas for Youth Mentoring in the 21st Century, Harvard University Press 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kilde: mødeevalueringer, n=796
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Figur 7: Mødefrekvens 

 

Derudover oplyser mentorerne i mødeevalueringerne, at ca. to tredjedele har haft kontakt siden 

sidste møde (fx sms eller telefonsamtale). Det fremgår af kommentarerne, at mentorerne i nogle 

perioder har aftalt at holde kontakten via telefon i stedet for at mødes, da det har passet deltageren 

godt. Dette er typisk et stykke henne i forløbet. 

Særligt under afsoningen er det som nævnt vigtigt at oprette en god relation. Der er nogle tilfælde, 

hvor det har været svært at få etableret denne tidlige og hyppige kontakt under afsoningen. Vi 

opfordrer til, at Røde Kors i højere grad sørger for, at dette kan lade sig gøre i praksis, da det har 

afgørende betydning for etableringen af relationen. Som nævnt tidligere er netop hyppig kontakt en 

af årsagerne til, at indsatsen har to mentorer.  

 En udviklende relation mellem mentor og den løsladte 

At relationer mellem mennesker er afgørende i sociale indsatser, er ikke overraskende. Det er 

imidlertid sværere analytisk at få greb om, hvad der gør en relation god. Search Institute i USA har 

arbejdet indgående med relationer siden deres opstart i 1958 og taler i den forbindelse ikke blot om 

gode relationer, men om udviklende relationer i deres Framework for developmental 

relationships.[1]  Idet Røde Kors netop ønsker at bruge mentorindsatsen som en udviklende relation, 

har vi valgt at bruge denne tilgang til relationer som udgangspunkt for at sætte fokus på, om og i 

hvor høj grad relationerne i Primus Motor kan hjælpe deltagerne jf. forandringsteorien.  

Ifølge Search Institute handler det ikke kun om at opbygge en god og tillidsfuld relation. Relationen 

skal gerne være udviklende for den enkelte. Search Institute har identificeret følgende fem 

elementer som afgørende for, om en relation er udviklende[2]. En udviklende relation er en relation, 

der giver:  

 
[1] Pekel K, Roehlkepartain EC, Syvertsen AK, Scales PC, Sullivan TK, Sethi J. Finding the fluoride: Examining how and why developmental 

relationships are the active ingredient in interventions that work. Am J Orthopsychiatry. 2018;88(5):493-502. doi: 10.1037/ort0000333. Epub 2018 Jun 
21. PMID: 29927291. 
[2] https://www.search-institute.org/developmental-relationships/developmental-relationships-framework/ 
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• støtte  

• udfordring 

• omsorg 

• muligheder 

• medindflydelse. 

 

Fordelen ved en indsats som Primus Motor 

med to mentorer er, at mentorerne ikke 

nødvendigvis behøver være det hele på en 

gang – de kan dele elementerne mellem sig, 

hvor den ene primært er den, som yder omsorg 

og støtter, mens den anden primært sikrer 

medindflydelse og udvider den løsladtes 

muligheder.  

 

4.5.1 Støtte til praktiske og personlige udfordringer  

Balvigs forskning peger (som tidligere nævnt) på, at faktorer som bolig, 

arbejde og uddannelse, økonomi og sundhed er væsentlige for at 

modvirke tilbagefald til kriminalitet. Derfor er et af de forventede trin på 

vejen, at deltagerne oplever at få støtte til netop praktiske og personlige 

udfordringer. Den støtte forventes at lede til styrkede praktiske 

kompetencer.  

Nedenfor ses en oversigt over, hvilke former for støtte møderne har 

indeholdt ifølge mentorernes mødeevalueringer. Her ses det, at 36 pct. af møderne har indeholdt 

støtte til arbejde eller uddannelse, mens 28 pct. har haft boligsituationen i fokus som et eller flere 

emner på mødet. Støtte til sundhedsrelaterede ting, såsom misbrugsbehandling eller udredning, har 

været i fokus ved 23 pct. af møderne. Økonomi har fyldt i 20 pct., mens støtte til hverdagsting, som 

fx at købe ind, har været en del af 12 pct. af møderne.  

STØTTE 

Figur 8: Den udviklende relation 

Kilde: egen tilblivelse efter Seach Institute 

STØTTE 
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Figur 9: Indhold af møder 

 
Kilde: mødeevalueringer udfyldt af mentorer, Røde Kors. n=80123 

Oversigten viser, at mentorerne i høj grad arbejder med de faktorer, der kan modvirke recidiv, og 

som er en del af forandringsteoriens første trin på vejen. 

Dykker vi lidt ned i de forskellige slags støtte, som mentorerne tilbyder, er den første støtte 

lavpraktisk hjælp ved løsladelse. Det skal oftest gå stærkt med at få de basale ting på plads. Det kan 

fx være oprettelse af NemID hos kommunen, bankkonto eller få styr på et sted at bo. Disse ting kan 

være udfordrende for målgruppen, som en socialrådgiver beskriver det: 

”Noget af det handler jo om, hvordan bruger man en computer? Hvordan bruger jeg NemID? 

Hvordan bruger jeg en telefon? Fordi nogle af dem har jo siddet i rigtig, rigtig mange år og kender 

slet ikke til det. Hvad er netbank for noget? Ja, nogle af tingene er jo helt lavpraktisk – noget, som vi 

ikke tænker over i vores dagligdag. Jeg tror, vi skal helt ned på at få spurgt dem, om de har fået 

lavet en budgetkonto.” (Socialrådgiver) 

Som nævnt i ovenstående citat er en problematik derfor, at nogle har været i fængsel så længe, at 

flere ting har ændret sig i fx kommunikationen med det offentlige. En anden problematik er det 

faktum, at de løsladte pludselig skal til at tage initiativ til ting selv. Som projektlederen udtrykker 

det: 

”Når man kommer fra et lukket system uden store muligheder for selv at tage initiativ til noget som 

helst, så kan det være meget stressende at forholde sig til alle mulige ting: og der er en bestemt 

rækkefølge. Så fx sådan noget med økonomi, og så er den frivillige med på jobcentret, og så skal du 

have en bankkonto. Fordi hvis du ikke har det, kan du ikke få en ydelse, osv.” (Projektleder) 

Det er ikke kun ved løsladelsen, at mentorerne støtter med praktisk hjælp. Når der er styr på det 

mest akutte, kan man ofte gå videre til andre områder. For eksempel har mentorer hjulpet med at 

 
23 Det skal bemærkes at der kan være flere besvarelser om samme møde, da begge mentorer typisk har udfyldt en 

mødeevaluering, hvis de har været der sammen. Det vurderes dog ikke at have større betydning for fordelingen af indhold 

på møderne. 

36%

28%

23%

20%

12%

Støtte til arbejde/uddannelse

Støtte til boligsituation

Støtte til sundhedrelaterede ting

Støtte til økonomi

Støtte med hverdagsting



 

35 

finde en passende bolig, uddannelse, job, aftaler ved læge, psykolog eller fysioterapi samt passende 

fritidsaktiviteter og kontakt til familien. 

Bisidning 

Mentorerne fungerer i høj grad som bisiddere både i dagene omkring løsladelsen og løbende, hvor 

de bakker den løsladte op, fx ved at møde op, hjælpe med at forberede møder, skabe ro med sin 

tilstedeværelse, ekstra øjne og ører, reflektere over møder med den løsladte og være oversætter i 

systemet, når der er brug for det. Mentorernes mødeevalueringer af møder med deltagere viser, at 

der har været andre personer end mentorerne med til mødet ved 17 pct. af møderne. De ”andre” som 

deltager er fx repræsentanter for kriminalforsorgen, kommunen, jobcenteret, banken mv. Det 

indikerer, at mentorer ofte er med som bisidder. 

Figur 10: Deltagelse af andre ved møder 

 

Kilde: mødeevalueringer udfyldt af mentorer, Røde Kors. n=55824 

Mentorerne støtter særligt i forhold til at kunne navigere i systemet og hjælpe med at sætte sig ind i 

oplysninger, information og rettigheder.  

”De kan hjælpe mig med andre aspekter af mit liv, især med kommunen, fordi det er flere timers 

arbejde, de laver på ti minutter. Du skal nå at fange det hele og følge med i alt, hvad de siger ved et 

møde. Det er umuligt, og så bagefter skal du gå og tænke på, at du skal ringe til dem og det. Nej, for 

mig var det en by i Rusland, og det kunne ikke lade sig gøre. De tog notater, så de hjalp mig med at 

huske på tingene”.  (Deltager) 

I mentorens beskrivelser af nogle af de første møder efter løsladelsen lægger de ligeledes vægt på 

kontakten med diverse myndigheder. Det er tydeligt, at en ressourcestærk hjælper kan gøre en 

forskel for de sårbare løsladte. En mentor skriver for eksempel, at beskeden om løsladelsen ikke var 

gået igennem til kommunen, og at der derfor ikke var penge til deltageren at leve for. Gennem en 

insisterende indsats lykkedes det mentoren at få udbetalt nogle penge til deltagerens første periode 

uden for fængslet. 

Overblik og styr på økonomi 

Data viser, at størstedelen af deltagerne har gæld ved opstart i Primus Motor, og 73 pct. udtrykker 

også, at de ønsker overblik og styr over deres økonomi. Ifølge mødeevalueringerne i figur 9 har der 

 
24 Antallet af besvarelser er lavere, da der i denne analyse kun indgår en besvarelse pr. møde og altså ikke en fra hver 
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ved 20 pct. af møderne været fokus på netop at snakke om økonomi. Det kvalitative materiale viser 

også, at deltagerne oplever at få hjælp, fx i form at af opstille et budget og få en måde, hvorpå del af 

gælden kan afvikles. Som en deltager udtrykker det.  

”Det, der har været den største hjælp, det har været gældsrådgivningen. Jeg startede med en gæld 

på næsten en kvart million, og den er nu på under 100.000 – og det meste af det, det er blevet 

afskrevet.” (Deltager) 

Der er flere eksempler på, at mentor har hjulpet deltageren med at være med i banken eller ved en 

gældsrådgiver, og hvor dette har ført til, at deltageren har fået styr på økonomien. 

Omvendt er der kun fire ud af de 10, som har besvaret eftermålingen, som udtrykker, at de har fået 

overblik og styr på økonomi, hvilket bekræfter, at gæld er en kompleks og langvarig udfordring for 

mange løsladte. 

Styrkede praktiske kompetencer 

I forbindelse med løsladelsen har deltagerne ofte brug for meget praktisk støtte. Ofte har deltagerne 

det meget svært i starten og har fx brug for en periode med psykolog- eller misbrugsbehandling, 

hvor der vil være brug for en del støtte. Derefter er det formålet, at deltagerne skal lære at klare 

tingene selv.  

I det kvalitative materiale er der indikationer på, at deltagerne har fået styrket deres praktiske 

kompetencer. En del deltagere klarer sig således godt i slutningen af forløbet og har fx bolig og job 

eller uddannelse.  

Som eksempel udtrykker en deltager, at han har fået mere styr på sine ting og får udfyldt og ansøgt 

om de ting, han er berettiget til. Han understreger også, at han helt klart har en bedre økonomi, end 

han har haft i de sidste 10 år. En mentor fortæller, at han har lært deltageren at bruge Excel – både 

som værktøj til at holde overblik over aftaler og som hjælp til at holde overblik over økonomien. 

 

En anden mentor fortæller om den løsladtes styrkede praktiske kompetencer, og hvordan de har 

været bevidste om at styrke dem hos ham:  

”Det begynder også at fungere bedre med, at han kommunikerer med os. I starten var det os, der 

meget stringent skulle sige, at nu mødes vi på dén og dén dato, for ellers så skete det ikke. Eller det 

der med at kontakte hinanden, det var svært i starten, men det har han lært. Og nu skal vi have 

arrangeret et møde med hans sagsbehandler, hans bostøtte og ham i kompetencehuset, og det er det, 

vi skal afslutte. Det har vi lagt op til ham selv, det skal han selv arrangere. Det kan han også godt 

finde ud af. Vi har prøvet at sige, at 'det er dig, det handler om, det er ikke os, vel?’” (Mentor) 

Evalueringen peger således på, at mentorerne udfylder deres rolle som støtteperson ifm. praktiske 

og personlige udfordringer ifm. løsladelse. 
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4.5.2 Positive udfordringer og forventninger 

En udviklende relation kræver ifølge forskningen også, at man kan udfordre og løfte barren. Det er 

ikke alle ting, som falder deltagerne lige let. Ser vi tilbage på 

deres situation omkring misbrug, er det cirka halvdelen, som har 

et misbrug. I en mentorrelation er det derfor også vigtigt at 

udfordre deltageren, således af relationen kan medvirke til 

udvikling for den enkelte – og ikke udelukkende yde omsorg eller 

tilbyde medindflydelse. Samtidig er det vigtigt, at udfordringen 

times, så deltageren er parat til det, og at der også støttes 

undervejs.  

Der er flere eksempler i data på, at mentorerne udfordrer deltagerne. Det ses i eksemplet i sidste 

afsnit, hvor mentorerne langsomt løfter barren for, hvilke praktiske udfordringer deltageren selv 

løser. I et andet eksempel ser vi mentorer, som får udfordret deltageren til at starte i 

misbrugsbehandling, selvom deltageren ikke umiddelbart havde lysten til det: 

”Altså, i starten ville jeg ikke med til de der AA. Ej, det gider jeg fandeme ikke, det har jeg prøvet en 

gang, det var sgu ikke noget. Men så fik han så presset mig til det, og så tog jeg så med, og vi gik ud 

og spiste før, vi skulle til nogle AA-møder”. (Deltager) 

I et andet tilfælde, der også handlede om misbrugsbehandling hentede mentorerne helt konkret 

antabus til deltageren i starten, og senere har de fulgt op på den fortsatte behandling. Efter et 

tilbageskridt fik de ham tilbage på sporet, og nu er han både clean og har fået netværk gennem AA. 

At have aftalt jævnlig kontakt, hvad enten det er ved møder eller gennem telefonen, skaber nogle 

positive forventninger om, at man kan lave aftaler med deltageren, og at man kan regne med, at han 

vil afsætte tid, planlægge og have tilstrækkeligt overskud til at overholde aftalen. De positive 

forventninger viser sig på samme måde ved, at mentorerne ikke giver op, hvis deltageren ikke 

dukker op. Mødeevalueringerne viser mange eksempler på, at deltageren har sovet over sig, har 

glemt møder eller ikke kan overskue det alligevel. Nogle er slet ikke til at få fat på i perioder, og der 

kan være tilbagefald til misbrug og lignende. Deltagerne er næsten altid glade for at mødes, men de 

kan altså være svære at få fat i. Dette er også tilfældet i nogle af de forløb, som til sidst viser sig at 

være vellykkede. Det kræver således ofte en stor grad af ihærdighed, omsorg og forventninger at 

være mentor. 

Der er et eksempel på, at mentorer har forsøgt at få en deltager til at tage frivilligt arbejde for at 

kunne vise over for en arbejdsgiver, at han kunne arbejde. Her hjalp de med at arrangere noget 

konkret og viste, at de havde tiltro til deltageren. En positiv udfordring for en deltager kan være at 

bruge sine oplevelser til at hjælpe andre. Det har været udnyttet i flere tilfælde, hvor deltagere har 

holdt oplæg for kommende mentorer om deres oplevelser i fængslet, og hvorfor de valgte 

mentorordningen. De kan give anbefalinger til mentorer om, hvordan de med fordel kan forvalte 

mentorrollen. Dette giver en følelse af at være til gavn, som betyder meget for selvværdet og 

selvtilliden. 

De positive forventninger kan have konkret betydning for, hvordan deltageren agerer. Det ses i 

nedenstående eksempel, hvor en deltager er kommet i gang med noget uddannelse på egen hånd og 

tydeligvis er bevidst om, at han har aftalt dette med mentorerne, og at han derfor skal holde det. 
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”Vores mentee er virkelig gået i gang med forskellige uddannelseskurser. Som han sagde til et par 

imponerede mentorer: "Jamen, det havde jeg jo lovet jer." (Mentor) 

Det kan også være udfordring i form at et skub i en bestemt retning, fx i forhold til job eller til at 

forlade sociale bekendtskaber, som ikke har været konstruktive for den enkelte eller omvendt turde 

tage initiativ til at genetablere kontakt med familie, som man savner og har skammet sig over for. 

Der er til tider således brug for mere end blot at støtte deltageren i at komme ud af misbrug eller 

komme i gang med job eller uddannelse. Netop her ser vi i data, at relationerne i Primus Motor også 

kan spille en positiv rolle. 

4.5.3 Omsorg 

En del af mentorarbejdet handler også om at udvise omsorg for den 

løsladte, herunder opmuntre ved at rose vedkommende for handlinger 

eller italesætte en progression hos den løsladte. En deltager beskriver 

omsorgen således:   

”De har virkelig været gode til at sige ’hold kæft [navn på deltager], 

det der er bare flot, du har virkelig taget ansvar for dit liv’. De har 

givet mig noget selvtillid. Bare det der med, at de kommer og besøger 

én, og at de er, som de er. Hvis nu jeg har serveret nogle sandwich, så 

er det jo lige før, det er en drøm for dem. Altså sådan noget der, der betyder noget. At man får et 

skulderklap, og at man kan snakke om nogle andre ting, end lige alt det, der bekymrer en også. Man 

behøver ikke at snakke om dårlige ting, man kan snakke om alt muligt andet”. (Deltager) 

Der er en del eksempler i mødeevalueringerne på, at mentorerne har mødtes med deltageren for at 

fejre små eller store sejre, fx kørekort, jobsamtale, flytning eller månedsdag for ædruelighed.  

Omsorg handler også om at have og udvise tillid, og at deltagerne har oplevelsen af, at de kan stole 

på mentorerne, som det kommer til udtryk her: 

”Jeg stoler helt sikkert på begge mine mentorer. Jeg stoler på, at når de siger noget, eller når de 

ligesom gør noget, så er det for at hjælpe mig. Om det er den forkerte eller den rigtige måde, det er 

sådan set lige meget, for jeg stoler på, at selvom de laver fejltrin, så når de siger, de forsøger at 

hjælpe mig, så er det også det, de forsøger på”. (Deltager) 

Tillid er gensidigt, så det handler også om, at både mentorer og deltager tør at åbne op og give af sig 

selv. Data viser også, at flere deltagere har oplevelsen af, at mentoren ’bare er der’. Det vil sige, de 

er klar til at træde til, hvis der opstår udfordringer, som det fremgår af to af deltagernes udtalelser: 

”Det går stille og roligt, min mentor er ikke sådan en, der passer på en, men hun er der bare. Og jeg 

er glad for, at jeg bare kan ringe til hende, hvis hele lokummet brænder, og jeg ikke kan få fat i 

andre”. (Deltager) 

”Bare dét at vide, du kan prøve at klare den selv, og går den ikke, så har du noget i baghånden, som 

kan hjælpe dig. Jeg tror, det er sådan en ting med mig, at jeg gerne vil opleve sejren selv, men det er 

ikke altid, det går.” (Deltager) 

Mange af møderne handler om at snakke om, hvad der fylder i deltagerens liv. I nogle forløb er 

dette frirum det vigtigste udbytte og det, som deltageren sætter mest pris på. Det handler om at dele 
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udfordringer og glæder. Nogle får en meget tæt og tillidsfuld relation i forløbet. En mentor kalder 

det en relation på venneniveau, og en anden fortæller, at deltageren under en orlov har inviteret 

mentorerne til at se deltagerens kommende bolig, hvilket vidner om, hvor vigtigt et netværk 

mentorerne er for deltageren. En tæt relation er vigtig for deltagere i forhold til at kunne mestre, når 

livet er svært og ikke vende tilbage til kriminalitet. 

Det er særligt vigtigt med omsorg, når livet er svært. Mange af deltagerne har store udfordringer og 

forskelligt med i bagagen, der belaster dem, hvilket kan gøre det svært at tackle modgang. En 

mentor fortæller om, hvordan en deltager blev virkelig irriteret på sig selv over at være gået forkert 

til en aftale, mens en anden var helt nede over en konflikt i vedkommendes familie. I begge tilfælde 

har mentoren hjulpet deltageren med at læsse af, og de fik det tilsyneladende lidt bedre af at snakke 

med mentoren. 

Blandt de 13 deltagere, som har besvaret spørgsmålet i eftermålingen om, hvad det bedste ved 

Primus Motor har været, udtrykker flere, at de har haft en person, de kunne betro sig til og snakke 

med og i den proces få et andet normsæt. Den omsorgsfulde del af relationen vurderes også, som 

medvirkende til styrkelse af sociale kompetencer, fordi det styrker tilliden til andre personer, som 

kan være en forudsætning for at øge inklusion og social accept på sigt. Netop dette er også en del af 

projektets forandringsteori. 

4.5.4 Nye muligheder: Gode oplevelser og udvidet netværk 

Primus Motor har til formål at skabe gode oplevelser for den 

løsladte samt fungere som det udvidede konstruktive netværk, 

deltageren kan mangle. Deltagernes situation ved opstart var som 

tidligere nævnt, at langt størstedelen har et lille netværk. Nogle har 

et netværk, som består af kriminelle, og vil derfor gerne holde 

afstand til disse, hvorimod andre giver udtryk for, at deres relationer 

er sunde og består af få familiemedlemmer, kæreste og/eller venner. 

Hhv. 69 pct. og 74 pct. af deltagerne udtrykte netop også ved opstart 

i Primus Motor, at de ønskede netværk og gode oplevelser.  

De gode oplevelser kan være forskellige ting, som det falder mange mennesker naturligt, fx at 

drikke en kop kaffe, gå en tur eller gå i biografen, på museum eller andet sammen med andre, som 

giver tilværelsen noget lethed. Mødeevalueringerne viser, at 48 pct. af møderne har omhandlet 

socialt samvær. 9 ud af de 10 deltagere, som har besvaret spørgsmålet omkring udbytte, udtrykker 

også, at de har fået gode oplevelser ud af deltagelsen. Deltagerne får således noget meningsfuldt 

indhold i deres hverdag, som er et af de forventede trin på vejen hen imod formålet med indsatsen. 

Udover gode oplevelser får mange deltagere også et udvidet netværk, hvor mentorerne fungerer 

som støtte, som det fx fremgår af nedenstående citat fra en deltager: 

”Så hvis der har været et eller andet, jeg har haft på sinde – lad os sige, det har været en dårlig dag 

– så har det været meget rart at kunne snakke med dem. Det er sådan lidt uafhængigt. Det er ikke 

noget, jeg ville kunne snakke med mine forældre om eksempelvis. Det skal være nogen, som ikke 

kender mig for at… eller der er det nemmere, i hvert fald for mig.” (Deltager) 
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Fem ud af de 10 deltagere, som har besvaret spørgsmålet omkring udbytte, udtrykker, at de har fået 

udvidet deres sociale netværk, som også er et forventet trin på vejen i forandringsteorien for Primus 

Motor. 

Via de gode oplevelser og rollen som det udvidede netværk har mentorerne mulighed for at yde 

omsorg og støtte i hverdagen, men også udvide den løsladtes muligheder i form af deres forslag til 

oplevelser eller i det hele taget udvide den løsladtes horisont i kraft af deres personlige 

karakteristika, som en deltager udtrykker det: 

”Det er to aldrende herrer, som har levet et helt anderledes liv end mig selv, som har kunnet give 

mig nogle andre ideer om, hvordan livet er, og hvordan livet kunne være. De har samtidig også 

hjulpet mig med at tage valget om, hvad jeg vil (…), og mit valg om karriere er jo blandt andet, fordi 

begge mine mentorer har valgt karrierer, og jeg kan se, hvordan deres liv ligesom er blevet, og jeg 

har, sammenlignet med dem, oplevet langt værre ting og langt flere nederlag, end de har igennem 

deres liv. Og da de begge to er omkring de 80, og jeg ikke engang er 30, så har det været en af de 

ting, der har sat det hele i perspektiv”. (Deltager) 

Mødeevalueringerne peger på, at nogle mentorer tænker på at give deltagerne oplevelser, som de 

ellers ikke ville få. En nævner fx, at de har været på Moesgaard ”for at give mentee en kulturel 

oplevelse, han ellers ikke ville have opsøgt”. En del af møderne har foregået på museer og (især) 

cafeer, og begge dele kan give nye oplevelser. Der er også et tilfælde, hvor en mentor og en deltager 

har meldt sig til et halvmaraton sammen. 

Enkelte deltagere er blevet præsenteret for frivillige tilbud, som har været med til at give et udvidet 

netværk. Et eksempel er en deltager, der er blevet tilknyttet et tilbud med bl.a. fællesspisning flere 

gange om ugen, som han er glad for. 

Gode oplevelser, udvidelse af netværk og tilbuddet om flere muligheder er alle elementer, som er 

afgørende i forhold til at få skabt en relation til den løsladte, som er udviklende.  

4.5.5 Empowerment: Give medindflydelse 

Med udgangspunktet i eksisterende evidens om mentoring og Røde 

Kors’ psykosociale tilgang har Røde Kors fra projektets start haft 

fokus på empowerment af deltagerne25. Mentorerne skal facilitere, 

at deltagerne kan gøre ting selv og ikke gøre det for dem. Derfor er 

forløbet tidsbegrænset, og alle mentorer opfordres til at udfylde en 

samarbejdsaftale (se bilag 6.3). Aftalen giver mulighed for at 

forventningsafstemme samarbejde ved fx at tale om behov og 

begrænsninger og sikrer, at de arbejder med et fælles defineret mål. Empowerment-tilgangen 

handler i høj grad også om at sikre medindflydelse løbende samt være fordomsfri over for 

deltagerne og deres mål. Det er afgørende for den udviklende relation, at målene defineres af den 

løsladte, og at mentorerne støtter op om de mål. Samtidig skal man som mentor ikke presse sine 

 
25 Rhodes, Jean, (2020), Older and wiser: New Ideas for Youth Mentoring in the 21st Century, Harvard University Press 
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egne værdier og levevis ned over de løsladte, men derimod møde dem der, hvor de er. Som en 

mentor udtrykker det: 

”Det er at møde borgeren der, hvor de er. Ikke dømme dem på forhånd ift. hvad det er, de har lavet, 

men møde dem på, hvad det er, de selv tænker, de har behov for, og hvad det er, de føler, der skal til, 

for at de får det liv, de egentligt gerne vil have. De fleste af de borgere, vi har med at gøre, har jo 

nogle drømme. Det er selvfølgelig ikke altid, at de er helt realistiske, men det er vigtigt at møde dem 

og anerkende, at man ved, hvad det er, de vil. Og hvad skal der så til, for at vi kan komme derhen, og 

du kan opnå det? Og være lyttende og hjælpe dem i de ting, de også selv er motiveret i at få hjælp 

til”. (Mentor) 

En løsladt beskriver netop den fordomsfrie tilgang og den vejledende rolle, som mentorerne har 

mødt ham med, som en årsag til hans positive livsændring: 

”Mine mentorer har kunnet hjælpe mig med at vælge, hvad jeg ville. Altså igen om det var job eller 

karriere, og at karriere krævede væsentligt mere arbejde og meget mere af mig selv også – vilje og 

motivation. Også om det skulle være stofferne eller uden. Det er ikke, fordi de kommer og siger: 

‘jamen et liv uden stoffer, det skal være et liv uden stoffer, fordi stoffer er dårlige for dig’. Nej, de 

sætter det op i perspektiv for mig, så jeg kan se, hvad forskellene er. Vi har ligesom lavet nogle lister 

over, hvad der er det positive ved at tage stoffer, og hvad der er det negative. Hvad er det positive 

ved det liv, du har, og hvad er det negative. De har gjort mig opmærksom på nogle ting – det her 

med, at den person jeg var for 4 år siden, er jeg ikke længere”. (Deltager)  

 

I det tidligere eksempel, hvor mentorerne foreslog, at deltageren tog frivilligt arbejde, var det ikke 

noget, som deltageren ønskede. Det blev derfor droppet igen. I mødeevalueringen har en af 

mentorerne skrevet ”vi må prøve noget andet”. På denne måde viser mentoren respekt for 

deltageren, samtidig med at han ikke giver op i forhold til at finde løsninger. 

At sikre medindflydelse, herunder at anerkende og respektere den løsladte, vurderer vi som en 

afgørende mekanisme for, at de løsladte kan opnå deres mål. Mentorernes bevidstgørelse af de 

løsladtes handlemuligheder, hvor de også udfordrer en smule via udvidelsen af den løsladtes 

horisont og perspektivering af muligheder, er ligeledes fremmende, som en deltager også beskriver 

her: 

 
”De har hjulpet mig, så jeg vil ikke sige, de har presset mig ud i nogle situationer, men de snakkede 

meget med mig om tingene, og om ikke man kunne gøre det på den måde eller på den måde, og det 

har hjulpet mig meget”. (Deltager) 

 

71 pct. af deltagerne ønskede netop at blive bevidste om deres muligheder for fremtiden. I det 

kvalitative materiale er der stærke indikationer på, at dette er blevet indfriet for en stor del. Men 

kigger vi på de 10 deltagere, som har besvaret eftermålingen, er der kun én ud af de 10, som har 

krydset det af som et udbytte, de har fået.    

 Det frivillige element  

Primus Motor adskiller sig blandt andet fra de andre tiltag, som den enkelte indsatte møder, ved at 

være en frivillig indsats. Det adskiller sig positivt på tre konkrete måder:  
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• De frivillige får ikke løn for at være sammen med og hjælpe den enkelte deltager og er ikke 

en del af ”systemet” – og har dermed tavshedspligt. 

• De frivillige er fleksible og tilgængelige på en anden måde end fx kommunale 

kontaktpersoner. 

• De frivillige er ikke så fokuserede på konkrete mål, men tilbyder også socialt samvær og 

motivation. 

 

Evalueringen peger på, at Primus Motor tilbyder deltagerne en autentisk relation, som ikke er en 

professionel – dvs. en person, der frivilligt engagerer sig i deltagerens liv. Det opleves positivt af 

deltagerne, at den frivillige bruger tid og energi på dem – uden at være på en lønningsliste. Videre 

kan der være tale om deltagere, der har mistet tilliden til systemet, og derfor opleves en 

hjælpeperson uden for systemet positivt: det er ikke en, der skal rapportere tilbage. Ifølge en 

resocialiseringskonsulent er Primus Motor derfor i stand til at nå en målgruppe, som ellers ikke ville 

få hjælp. Erfaringer fra Norsk Røde Kors viser også, at frivilligheden har særdeles positiv 

indflydelse på en relation, som bliver tættere, tryggere og mere ligeværdig, end hvis den er med en 

myndighedsperson, og at de løsladte investerer meget i relationen, når der er frivillige kræfter på 

spil.26 

I forlængelse af ovenstående er det også fremmende for indsatsen, at den frivillige er tilgængelig 

udenfor normal arbejdstid. Det tilbyder en fleksibilitet i relationen og hjælpen, som derfor i højere 

grad kan matche deltagerens behov. 

Grunden til, at nogle indsatte ikke vil have hjælp fra kriminalforsorgens eller kommunens mentorer, 

sætter en af de indsatte ord på:  

”Jeg havde meget imod at have mentorer i det hele taget, fordi jeg er blevet set som en løncheck alt 

for mange gange af folk, der bare skulle have (...) altså jeg var bare deres mentee til kl. 16, og så var 

de ikke resten af tiden. og jeg kan have lige så meget brug for hjælp om aftenen som om dagen. Så 

det var det med, faktisk, det med at de var, at de ikke fik løn for det og ville det fra hjertet”. 

(Deltager)  

Både mentorer, løsladte, socialrådgivere og resocialiseringskonsulenter peger på, at Primus Motor, i 

modsætning til andre ordninger, bygger på en relation, der ikke har ét specifikt formål for øje. En 

mentor beskriver det unikke ved Primus Motor således:  

”Det er det her med, at man også kan være der for de mennesker, der godt kan selv, men bare en 

gang imellem har brug for et par opmuntrende ord. Når tingene stiger en over hovedet, så kan de 

lige række ud til en eller anden. Den dag, hvor man lige står på vippen og meget tit bare bliver 

overset: ’I klarer jer bare selv’. Så er det, de risikerer at falde i, og så når de er faldet i, så kan de få 

noget hjælp. Det er én af de ting, jeg synes, der har været fantastiske ved det her projekt”. (Mentor) 

Mentoren sætter her fokus på, at Primus Motor har et forebyggende sigte og tilbyder hjælp til 

løsladte, selvom de ikke nødvendigvis har brug for hjælp til noget specifikt, men måske blot har 

brug for motivation og et sikkerhedsnet i tilfælde af, at det hele brænder på. 

 
26 Synovate ved Rita Helen Aarvold og Inger Lise Solvang: Fra innsatt til utsatt – om processen fram til et vanlig liv. En kvalitativ evaluering av Oslo Røde Kors 

nettversarbeid, 2008   
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Således peger evalueringen på, at Primus Motor, som en indsats baseret på frivillige mentorer, kan 

tilbyde noget andet end mentorindsatser fra kommuner og kriminalforsorgen – netop fordi det er 

frivillige, autentiske mentorer, som engagerer sig i deltagernes hverdag. 
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5. Evalueringens datagrundlag 

Evalueringens datagrundlag er primært indsamlet af Røde Kors og består af følgende: 

1. Spørgeskemabesvarelser:  

• mødeevalueringer med 808 besvarelser udfyldt af mentorer 

• førmåling blandt deltagerne med 92 besvarelser  

• eftermåling blandt deltagerne med 54 besvarelser 

• noter fra opfølgningssamtaler mellem deltager, mentorer og aktivitetsleder med 9 

besvarelser. 

 

2. 22 kvalitative interview med: 

• 7 deltagere 

• 4 mentorer og 1 gruppeinterview med 2 mentorer 

• 3 Aktivitetsledere 

• 2 Socialrådgivere 

• 2 Resocialiseringskonsulenter  

• 2 Kommunale samarbejdspartnere 

• 1 konsulent fra direktoratet.  

 

3. Baggrundsmateriale  

• projektbeskrivelse 

• forandringsteori udarbejdet af Røde Kors  

• rammer for frivillige i Primus Motor 

• mentorguide 

• vejledning om bisidderrollen  

• målgruppekriterier  

• samarbejdsaftale mellem deltager og mentorer. 

 

Herudover har Oxford Research gennemført et interview med projektlederen. Røde Kors har 

indsamlet mere data end det ovenstående, men grundet ressourcer allokeret til evaluering, er 

datagrundlaget begrænset til ovenstående.  
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6. Bilag 

 Målgruppekriterier og vigtigste ændringer 

 

Målgruppekriterierne er ændret adskillige gange, siden de blev beskrevet i den oprindelige 

projektbeskrivelse. Følgende ændringer er foretaget:  

• Grænsen for længden på en deltagers dom er ophævet, efter ønske fra socialrådgivere i 

kriminalforsorgen (for at lette rekrutteringen og sagsbehandlingen for socialrådgivere og 

udvide den potentielle målgruppe for projektet, da indsatte med lange domme vurderes at 
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have lige så stort behov). Ved projektets start var grænsen 48 måneder. Denne grænse 

ændredes før første forløb startede op. 

• Grænsen for tid tilbage til løsladelse ved match er ændret fra minimum fire måneder til 

minimum to måneder (men meget gerne 3-4 måneder). Dette er gjort af hensyn til, at det 

viste sig svært altid at kende løsladelsestidspunkt så længe før. 

• Flere kommuner er tilføjet indenfor en kortere årrække end først planlagt. Allerede i 2016 

var projektet startet op i fem kommuner i et forsøg på at nå give projektet større volumen. 

Dette var efter anbefaling fra kriminalforsorgen, da projektet viste sig sværere at få i gang 

end først antaget – få deltagende kommuner gav en begrænsning, som betød, at 

socialrådgiverne ’glemte’ Primus Motor som mulighed. To ekstra kommuner er tilføjet: I 

marts 2018 suppleredes med en samarbejdsaftale med Fredericia kommune og i januar 2019 

blev Kolding kommune tilføjet. 

• Hvis socialrådgivere skønner, at mentorers sikkerhed er i fare, kan en person i målgruppen 

screenes fra af socialrådgiver. 

• Lodtrækning er frafaldet som præmis januar 2019. 

• Alderskrav er ophævet januar 2018, tidligere målgruppeafgrænsning var 25-50-årige 
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 Forandringsteori – revideret juni 2015 
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 Startskema 

 

Kære deltager 

Velkommen til Primus Motor. Vi håber, du har lyst til at udfylde dette spørgeskema. Dine svar vil blive 

brugt til at finde det helt rigtige match mellem dig og de frivillige mentorer. Derudover kommer de også til 

at indgå i Røde Kors evaluering af Primus Motor, så vi hele tiden kan gøre tilbuddet endnu bedre. Din 

besvarelse vil blive behandlet anonymt og opbevares sikkert hos Røde Kors. Tak for din hjælp 

 
1. Dato: ________________ 

 
2. Hvad er dit navn? _______________________   

 
 

3. Hvad er din fødselsdato? ___________________ 

 
 

4. Er du mand eller kvinde 

❑ Mand ❑ Kvinde             
 

5. Er du...  

❑ Jeg er enlig uden børn    
❑ Jeg er enlig med børn               

❑ Jeg har en samlever/ægtefælle 

❑ Jeg har en samlever/ægtefælle og har børn 
❑ Ved ikke/ønsker ikke at besvare 
 

6. Hvad er dit modersmål? _____________________ 

 
7. Sæt venligst, ved hvert af de 5 udsagn, et kryds i det felt der kommer tættest på, hvordan du 

har følt dig i de seneste to uger. 

I de sidste to uger ... 
Hele tiden 

Det meste af 

tiden 

Lidt mere 

end 

halvdelen af 

tiden 

Lidt mindre 

end halvdelen 

af tiden 

Lidt af 

tiden 

På intet 

tidspunkt 

... har jeg været glad 

og i godt humør 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

... har jeg følt mig rolig 

og afslappet 
 ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

... har jeg følt mig aktiv 

og energisk  
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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8. Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og tidligere beskæftigelse? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
9. Har du særlige interesser, som er relevante at kende for dine mentorer?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
10. Hvorfor har du meldt dig til Primus Motor?  

Skriv de tre vigtigste grunde til, at du meldte dig 

1:________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2:________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3:________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  

... er jeg vågnet frisk 

og udhvilet  
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

... har min dagligdag 

været fyldt med ting 

der interesser mig 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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Hvilke tanker gør du dig omkring din løsladelse? 

(Glæder, håb, bekymringer, udfordringer mv.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

11. Hvad ønsker du at få ud af at deltage i Primus Motor? 
(Sæt et x ved de udsagn du er enig i eller skriv nederst) 

S
æ

t 
k
ry

d
s
 

At få gode oplevelser  

At få mere energi og overskud   

At få struktur i hverdagen  

At blive aktiv i en forening eller fritidsaktivitet  

At få udvidet netværk   

At blive bevidst om mine muligheder for fremtiden  

At få overblik og styr på økonomi  

At finde bolig og etablere mig i bolig  

At få kontrol over mit brug af rusmidler  

At komme i gang med job eller uddannelse  

At undgå at begå ny kriminalitet   

Andet, skriv her:  

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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12. Hvordan er din nuværende situation? 

Bolig: 

 

 

Økonomi: 

 

 

Job/uddannelse: 

 

 

Familie: 

 

 

Netværk: 

 

 

Brug af rusmidler: 

 

 

13. Hvilke ønsker har du til dine mentorer?  

Eksempelvis interesser, viden, muligheder for at støtte dig eller indholdet i jeres kontakt?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

14. Har du lyst til at dele din handleplan med dine mentorer, så de kan støtte dig i den plan, du 

allerede har lagt for din løsladelse og tiden derefter? 

 

❑ Ja 
❑ Nej  
❑ Ikke relevant 
 

15. Har du en pårørende, som mentorerne må kontakte i nødstilfælde? 

Hvis ja skriv navn, relation og telefonnr. 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

16. Hvordan har du hørt om Primus Motor?  

  Sæt gerne flere krydser 

 

❑ Fængselspræsten 

❑ Socialrådgiver i fængslet 

❑ Andet personale i fængslet 

❑ Røde Kors besøgsven 

❑ Arrangement hvor Røde Kors frivillige var til stede (fx bankoaften, genbrugsbutik, fodboldkamp) 

❑ En anden indsat eller tidligere indsat 

❑ Folder eller plakat 

❑ Andet. Skriv hvorfra her: ______________________________________ 

 

17. Har du andre kommentarer? 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

18. Må vi dele disse oplysninger med dine kommende mentorer? 

Hvis ja, skriv navn, dato og underskrift 

____________________________________________________________________________ 

Tak for hjælpen!  

Databehandling:   

Anonymitet og tavshedspligt 

Røde Kors har tavshedspligt og sikrer, at alle oplysninger behandles og forbliver fortrolige. De 

opbevares sikkert hos Røde Kors, indtil de slettes senest den 31/12 2023, og at de ikke må deles med 

andre, heller ikke kriminalforsorgen eller kommunen.  
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Datatilsynet har godkendt projektet og har fastsat vilkår til beskyttelse af privatliv. Vilkårene kan 

rekvireres ved at kontakte Røde Kors’ projektleder på telefon 3170 0593. 

Landsforeningen Røde Kors i Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine data. Du kan læse 

om dine rettigheder og behandlingen af data på https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-

persondata eller kontakte Røde Kors’ projektleder på telefon 3170 0593.  

 

Senest revideret februar 2019 

https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata
https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata


 

 

 

 

 
 

 Samarbejdsaftale mellem deltager og mentor 

 
  
 

SAMARBEJDSAFTALE I PRIMUS MOTOR 

Deltager (fornavn): _________________________________________________________ 

 

Mentorer (fornavn):___________________________________________________ 

 

Aktivitetsleder (fornavn): ______________________________________________ 

 

Formål: Primus Motor tilbyder støtte til en god overgang fra fængsel til frihed. Deltageren 

tilbydes to frivillige mentorer fra et par måneder inden løsladelse og op til et år efter. Med 

udgangspunkt i deltagernes resurser, behov og ønsker støtter mentorerne deltageren i at få flere 

handlemuligheder og mere overskud i hverdagen. 

Aftale: Inden et forløb mellem deltageren og mentorerne går i gang skal denne aftale 

gennemgås. Hvis aftalerne ikke overholdes, eller hvis samarbejdet ikke fungerer skal 

aktivitetslederen inddrages, som herefter tager beslutningen, om hvorvidt og hvordan kontakten 

skal fortsætte. 

Tavshedspligt: Mentorerne har tavshedspligt over for samarbejdspartnere og andre, men ikke 

over for den anden mentor og konsulenten i Primus Motor. Mentorerne må ikke delagtiggøres, 

hvis deltageren har kendskab til kommende kriminalitet. Hvis mentorerne får kendskab til 

fremtidig kriminalitet, har de afværgepligt, hvilket vil sige, at de skal give deres viden videre 

til politiet. 

  



 

55 

Fokusområder & aktiviteter: Hvilke områder har deltageren særlig ønske om støtte til? Eks. 

arbejde, uddannelse, bolig, sundhed, netværksskabelse. Er der bestemte aktiviteter deltageren 

gerne vil foretage sammen med mentorerne, eks. en sportsaktivitet, træne indkøb, brug af 

offentlig transport mv. 

 

Kontaktform og hyppighed: Hvilken kontaktform skal der være mellem deltageren og 

mentorerne? Eks. telefonisk, mail via sociale medier mv. Hvor ofte skal der være mulighed for 

kontakt? Eks. faste dage eller tidspunkter for kontakt. Hvornår kan en aftale aflyses? Eks. hvis 

en af parterne er påvirkede. Og hvordan foregår evt. aflysning? Hvor og hvordan mødes man? 

 

 

Handleplan & løsladelsesmøde: Ønsker deltageren at dele sin handleplan med mentorerne? 

Ønsker deltageren, at mentorerne deltager på løsladelsesmøde/§31 udgang, hvis det ikke 

allerede er afholdt? 
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Databehandling:   

Røde Kors har tavshedspligt og sikrer, at alle oplysninger behandles og forbliver fortrolige. De 

opbevares sikkert hos Røde Kors, indtil de slettes senest den 31/12 2023, og at de ikke må deles 

med andre, heller ikke kriminalforsorgen eller kommunen.  

Datatilsynet har godkendt projektet og har fastsat vilkår til beskyttelse af privatliv. Vilkårene 

kan rekvireres ved at kontakte Røde Kors’ projektleder på telefon 3170 0593. 

Landsforeningen Røde Kors i Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine data. Du kan 

læse om dine rettigheder og behandlingen af data på https://www.rodekors.dk/saadan-

behandler-vi-persondata eller kontakte Røde Kors’ projektleder på telefon 3170 0593.  

  

https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata
https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata
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 Rammer for frivillige i Primus Motor 

 

1. Vores principper. Røde Kors er en neutral og upartisk organisation, som yder hjælp 

uden hensyn til nationalitet, etnicitet, religiøs overbevisning og politiske holdninger. Vi 

hjælper indsatte og løsladte uden at skele til deres dom. Frivillige i Primus Motor skal 

yde den frivillige indsats med afsæt i Røde Kors' syv principper. 

2. Vores afsæt. I Primus Motor tager vi udgangspunkt i deltagernes resurser, behov og 

ønsker. Vi tilbyder medmenneskelig støtte og praktisk hjælp med det formål at deltagerne 

får flere handlemuligheder og mere overskud i hverdagen. 

3. Opgavens afgrænsning. Frivillige mentorer udfører ikke opgaver, som normalt 

betragtes som myndighedsopgaver. Du skal altså ikke beskæftige dig med 

sagsbehandling, juridisk rådgivning, pleje, terapeutisk behandling eller tolkning. 

Vi samarbejder konstruktivt med myndigheder og overholder Kriminalforsorgens regler 

ved besøg. Frivillige yder hjælp til selvhjælp og guider løsladte derhen, hvor hjælpen 

findes. 

4. Regler for besøg. Vi overholder Kriminalforsorgens regler ved besøg: 

- du kan højst besøge én indsat. 

- mentorer aflægger besøg ca. hver 14. dag. Tidspunktet aftales via arresten eller 

fængslet. 

- besøg fra Røde Kors foregår i besøgslokalerne i fængsel/arrest. 

Som frivillig må du ikke: 

- fungere som bud for en indsat. 

- have økonomiske mellemværende med deltager. 

- have seksuel kontakt med deltager. 

Varetægtsfængslede kan være underlagt særligt strikse restriktioner. Orientér dig altid i 

reglerne forud for besøg.  
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5. Tavshedspligt. Alle i Primus Motor har tavshedspligt, også når de er ophørt som 

frivillige. Det betyder, at du ikke må videregive oplysninger om deltagere, andre frivillige 

eller myndigheders arbejdsgange, som du får kendskab til igennem Primus Motor. Der er 

to undtagelser: 

Servicelovens underretningspligt, som pålægger alle borgere i Danmark at underrette 

kommunen, hvis de får kendskab til vanrøgt eller nedværdigende behandling af børn og 

unge under 18 år (§154). 

Straffelovens afværgepligt (§141), som pålægger alle borgere at handle, hvis de får 

kendskab til en konkret, fremtidig kriminel handling, som er til fare for personer eller Staten. 

Indsatte informeres om, at de ikke må dele viden om forestående konkrete kriminelle 

handlinger med frivillige i Primus Motor. Sker det alligevel, skal du med det samme 

kontakte din aktivitetsleder, som aftaler den videre procedure med konsulenten på 

landskontoret. 

Tavshedspligten indebærer også, at personfølsomme oplysninger skal opbevares 

forsvarligt, og at du ikke må dele fotos eller historier fra dit frivillige virke på fx sociale 

medier uden samtykke. 

Du skal gå til din aktivitetsleder, hvis du er i tvivl om din tavshedspligt og hvis du oplever 

forhold, som er bekymrende. Aktivitetslederen vil tale med konsulenten om den videre 

proces. 

6. Samvær med børn. En frivillig i Primus Motor er aldrig alene med et barn jf. Røde Kors' 

samværspolitik. Frivillige med direkte børnekontakt skal underskrive en 

samtykkeerklæring, som giver Røde Kors mulighed for at indhente en børneattest. 

7. Anonymitet. Deltageren skal ikke kende mentorens efternavn, adresse og private 

telefonnummer, og mentorens adresse må ikke fungere som udgangs- eller 

løsladelsesadresse. Røde Kors fraråder kontakt mellem mentorer og mentees på de sociale 

medier.  Alle mentorer får en Røde Kors telefon. 

8. Klare aftaler. Det er vigtigt, at frivillige i Primus Motor afstemmer forventninger med 

deltagerne. Før løsladelse aftaler I hvor og hvor ofte I skal ses, hvordan I kontakter hinanden 

mellem møderne og ved aflysninger, hvilke områder I skal have fokus på i mentorrelationen 

og hvilke situationer I helst vil undgå. Samarbejdsaftalen, som nævnes nedenfor kan bruges 

som afsæt for gensidig forventningsafstemning. 

9. Dokumentation. Frivillige i Primus Motor dokumenterer enhver kontakt med deltageren 

efter de opstillede retningslinjer. Det betyder, at du skal: 

- Udarbejde en samarbejdsaftale, når du indleder relationen til en fængslet og følge op 

på den 6 måneder efter løsladelse og når relationen afsluttes sammen med medmentor 

og aktivitetsleder. 

- Udfylde løbende mødeevaluering efter hvert fysisk møde med den løsladte i et tilsendt 

link. 
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10. Økonomi og gaver. Frivillige i Primus Motor må ikke fungere som bud eller have 

økonomiske mellemværender med deltagerne. Som frivillig kan du sammen med deltageren 

finde mulighed for at søge økonomisk hjælp og rådgivning, for eksempel enkeltydelser hos 

kommunen, gældsrådgivning eller Røde Kors' egne støttemuligheder.  

Der er afsat et fast beløb til hvert deltagerforløb. Pengene skal bruges til relations- og 

trivselsopbyggende formål. Aftal nærmere herom med din aktivitetsleder. 

11. Udvikling og vedligeholdelse af kompetencer. Frivillige i Primus Motor deltager i 

obligatorisk introduktionskursus og tager i størst muligt omfang del i lokale mentormøder. 

To gange om året deltager Primus Motors frivillige mentorer i obligatorisk supervision. 

Røde Kors tilbyder løbende kurser og temadage med relevante emner. 

12. Brug din aktivitetsleder. Hvis du som frivillig i Primus Motor har brug for råd og 

vejledning, skal du altid henvende dig til din aktivitetsleder. Det gælder også, hvis du vil 

afbryde eller ændre relationen til mente eller medmentor. Husk at give besked, hvis du 

flytter, skifter telefonnummer etc. 

 



 

 

 

 

 
 

 


