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Agenda

Utredning; Risk, Behov och Mottaglighet

Fokus på attityder i klientmöten

Program på frivården



Risk, Behov och
Mottaglighet



Personutredning

Är klienten lämplig för en frivårdspåföljd?

Vad ska övervakningen i så fall innehålla?



Risk, Behov, Mottaglighet = RBM

Risk: Riskbedömning görs med RBM-B. Insatser och 
kontaktfrekvens planeras utifrån risknivå.

Behov: Frivårdens fokus är kriminogena behov. Insatser 
planeras utifrån behovsområden. Samverkan med 
samhället.

Mottaglighet:
Relationen är grunden för förändringsarbete
KBT-baserade tekniker
Effektiv samverkan med samhället



 

   
    
                                                          
                                                                    

 
  

   

 

Riskbedömning 
Bedömning av klientens risk för återfall i brott enligt basutredningen 

 

 

 

 

 

Behov 

 

 

 

PERSSON, PER 

Risk för återfall i sexualbrott              Bedöms ej 

Antisocial historia                         Hög 

Risk för återfall i våldsbrott i nära relation             Bedöms ej 

Antisocialt personlighetsmönster                        Hög 

Familj och relationer                          Låg 

Arbete /Skola / Sysselsättning / Boende                        Hög 

Fritid / Rekreation                          Låg 

Psykisk hälsa                          Låg 

Fysiskt hälsa                          Låg 

Anteckningar 

 
 

 

 

Prokriminella attityder / värderingar                      Medel 

Prokriminellt umgänge                       Medel 

Missbruk alkohol                       Medel 

Missbruk narkotika                       Medel 

Risk för återfall i generell kriminalitet och våldsbrott (statisk och dynamisk)                  Medel                

Risk för återall i generell kriminalitet och våldsbrott (statisk)                  Medel 
Risk

Risk-, Behov- och 
Mottaglighets-

Bedömning = RBM-B. 

Klienter med hög risk 
för återfall behöver stor 

behandlingsdos. 
Samverkan är viktig.




		

		BASUTREDNING

		



		

		Resultat

		



		

		

		



		                                                         Klardatum

                                       2014-12-19                            

		Utskriftdatum

2015-01-10

		



		

		

		







RiskbedömningPERSSON, PER



Bedömning av klientens risk för återfall i brott enligt basutredningen

Risk för återfall i generell kriminalitet och våldsbrott (statisk och dynamisk)                  Medel               

Oich dynamisk

o



Risk för återall i generell kriminalitet och våldsbrott (statisk)		                Medel

o



Risk för återfall i sexualbrott				          Bedöms ej



Risk för återfall i våldsbrott i nära relation			          Bedöms ej







BehovAntisocial historia					                    Hög



Antisocialt personlighetsmönster				                    Hög



Prokriminella attityder / värderingar				                  Medel

Oich dynamisk

o



Familj och relationer					                     Låg

Oich dynamisk

o

Missbruk narkotika					                  Medel

Oich dynamisk

o

Prokriminellt umgänge					                  Medel

Oich dynamisk

o

Missbruk alkohol					                  Medel

Oich dynamisk

o

Fysiskt hälsa					                     Låg

Oich dynamisk

o

Anteckningar









Psykisk hälsa					                     Låg

Oich dynamisk

o

Fritid / Rekreation					                     Låg

Oich dynamisk

o

Arbete /Skola / Sysselsättning / Boende				                    Hög
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Behov
Frivården har fokus på kriminogena behov. 
Samverkan behövs för att ge rätt insatser.

- Prokriminella attityder och värderingar
- Prokriminellt umgänge

- Anti-socialt personlighetsmönster
- Alkohol och/eller narkotikamissbruk

- Arbete/ försörjning/ utbildning/ boende
- Familj och relationer

- Fritid



Mottaglighet

- Metoder baserade på social inlärningsteori och 
KBT har bäst effekt för vår målgrupp.

- För att locka med och motivera klienten att 
förändras behöver vi anpassa vårt sätt att arbeta 

med klienten efter hens inlärningsstil och 
egenskaper.



Krimstics = RBM i praktiken 
- Syftet med Krimstics är att omsätta 

behandlingsprinciperna Risk, Behov och 
Mottaglighet till det praktiska klientarbetet.

- Krimstics är utvecklat av  de kanadensiska 
psykologerna och forskarna James Bonta, Guy 

Bourgon och Tanya Rugge vid Public Safety
Canada.

- Det finns starkt forskningsstöd för att följsamhet till 
RBM minskar risken för återfall i brott (Andrews & 

Bonta 2010).



Säkerhet
- Strukturerade säkerhetsbedömningar för alla 

klienter
- Säkerhetshandläggare

- Särskilda besökstider och Skype-samtal
- Möte med samverkansparter på annan plats
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Minskade återfall i brott
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Attityder som leder till 
kriminalitet



Attityder 
& 

tanke-
mönster

Val av relationer:

Val av livsstil:

Indikatorer:
Kriminell 
historia
Antisocialt 
personlighets-
mönster
Prokriminella 
attityder

Indikatorer:
Familj
Äktenskap
Umgänge

Indikatorer:
Anställning/utbildning
Missbruk
Aggression/
Impulsivitet
Fritid/rekreation
Ekonomi/boende

KBT & RBM integrerat – varför störst 
fokus på attityder?



KBT & RBM integrerat – varför 
störst fokus på attityder?

Rötterna = Attityderna 

Stammen: 
Relationer till 
familj och 
vänner

Grenar och bladverk:
Val av livsstil
Anställning/utbildning
Alkohol/droger
Fritid/rekreation
Ekonomi/Boende

(Indikatorer:
Beteendehistoria, 
personlighets
Mönster, attityder)



Färger:
Ett sätt att prata om attityder och beteenden

STRATEGIC TRAINING INITIATIVE IN COMMUNITY SUPERVISION

Jag räknas 
Du räknas

Jag räknas
Du räknas inte 

Jag räknas inte  
Du räknas

Jag räknas inte  
Du räknas inte



Varför gör jag som jag 
gör? Det jag gör, tar det 

mig dit jag vill?



Pågående lärande på Frivården

Utbildning 
i RBM-B

Grundutbildning 
4 dagar

Metodhandledning: 
grupp 8 ggr/år

Individuellt 2 ggr/år

Fort-
bildning 
1ggr/år

Baslinje-
Samtal*

* Ett klientsamtal som spelas in innan frivårdsinspektören genomgår grundutbildning. Syftet är att 
kunna jämföra frivårdsinspektören med sig själv ”före och efter utbildning” som en del av 
utvärderingen av modellen. 



RBM-baserat frivårdsarbete

UTRED 
RISK/BEHOV

RELATION

GEMENSAM 
GRUND

ARBETA MED 
INDIVIDENS 
FÖRÄNRING

STRATEGIC TRAINING INITIATIVE IN COMMUNITY SUPERVISION

DOM /VF

Kartlägg 
kriminogena 
behov
Fastställ risknivå
Upprätta VSP

Bygg relation 
präglad av 
samarbete och 
tillit

Lär klienten:
Kopplingen tankar-
beteenden
Förändringsmodellen
Gemensamt språk

Arbeta med att förändra 
attityder och beteenden
KBT-verktyg
Öva, repetera och generalisera

Samarbete med andra 
aktörer i samhället

Samarbete med 
programledare

MÅL: 
MINSKADE 
ÅTERFALL I 

BROTT

Utvärdera
Avsluta VSP



KBT-program i frivården



PULS
Problemlösning, Umgänge, Livsmål, Självkontroll

 Fokus på aggressivitet och våld

 Målgruppen är klienter med bristande impuls-
kontroll och som använder våld

 24 sessioner i grupp, 6 individuella sessioner

 Finns både på anstalt och frivård



Entré
 Målgrupp klienter som vill och behöver hjälp med att 

lämna organiserad brottslighet och/eller bryta ett 
mönster av våldsbrottslighet

 För gruppen våldsbrottsdömda riktar sig programmet i 
första hand till klienter med hög risk för återfall i 
våldsbrott

 Omfattning och innehåll ”skräddarsys” för varje 
enskild klient utifrån noggrann fallformulering och 
behandlingsplanering, 25-40 sessioner



Tid för frågor!

Annette.nilsson@kriminalvarden.se
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