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Seksualkriminalitet mod børn

Susanne Bengtson, cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi, seniorforsker

DANSK PSYKOLOG FORENINGS SELSKAB FOR BØRNESAGKYNDIGE

15. NOV. 2019 

Prævalens, ætiologi og prædiktion af recidivrisiko

Program

09.35-10.30 Prævalens af seksualkriminalitet, seksuel interesse i børn og pædofili samt
sociodemografiske, psykopatologiske og kriminologiske karakteristika ved krænkere

10.45-11.30 Ætiologi, pædofili-diagnosen og recidivrisiko

11.45-12.30 Recidivrisiko, risikovurderingsmetoder, intro til Static-99R og RSVP

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.15 RSVP – gennemgang af items

14.30-15.30 RSVP items

15.45-16.30 RSVP items, interaktionsstil og modoverføringer & spørgsmål

Susanne Bengtson

Prævalens – seksualkriminalitet, pædofili og
seksuel interesse i børn

Susanne Bengtson
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• Antallet af anmeldte seksuelle overgreb i Danmark har siden sidste
halvdel af 1960erne og frem til 2015 ligget stabilt på 2000-3000 

anmeldelser om året, herefter stigning
• Stigning skyldes ændret

registreringspraksis af

voldtægt, flere anmel-
delser vedr. utugtige

billeder af børn (UBB)
(fx Umbrella-sagen)

• Stort mørketal (skøns-

mæssigt 5 x større end 
registrerede forhold)

• Størst risiko i hjemmet

Prævalens – seksualkriminalitet i DK

Kristensen, p. 1001, 2019
Susanne Bengtson

• Meta-analyser: 9% af europæiske og 10% af
nordamerikanske samples rapporterer at have været udsat
for seksuelt overgreb som børn; 1 ud af 5 rapporterer at 
være blevet kærnket før 8-års alderen (Singh, Parsekar, 
Nair, 2014; Finkelhor, 2011)

Prævalens – ofre for seksualkriminalitet

Susanne Bengtson

Prævalens - pædofili og seksuel interesse i børn

• Blandt dømte CM (child molesters) er 30-50% (inklusive danske dømte) 
diagnosticeret med ICD/DSM-pædofili

• Estimat for prævalensen af eksklusiv pædofili i den mandlige 
befolkning: 1%; væsentlig lavere for kvinder

• Befolkningsundersøgelser: 3-9% af mændene og 1-4% af kvinderne 
angiver seksuel interesse for/fantasier om børn, masturbation til
fantasier om børn eller interesse for at involvere et præpubertært barn i 
seksuelle aktiviteter, hvis det ikke medfører domfældelse

• Tysk befolkningsundersøgelse (n=8.718): 4% af de adspurgte mænd 
rapporterede seksuelle fantasier om præpubertære børn, 3% havde 
begået seksuelt overgreb på et præpubertært barn, 0,1% opfyldte 
kriterier for DSM-5 Pedophilic Disorder

Frisch et al., 2019; Bengtson et al., 2019; Seto, 2018; Tenberger et al., 2015; Berlin, 2014; Wurtele et al., 2014
Susanne Bengtson
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Prævalens - pædofili og seksuel interesse i børn

• Sexus-projektet: 3% af mændene og 0% af kvinderne rapporterede, at 
de i løbet af det sidste år havde fantaseret om børn under 15 år; 6% af
mændene og 3% af kvinderne fandt det i meget høj/høj/nogen grad 
acceptabelt, at voksne har seksuelt samvær med børn under den 
seksuelle lavalder.

• Befolkningsundersøgelse vedr. UBB-forbrug: hhv. 4% og 20% af de 
adspurgte mænd rapporterede UBB-forbrug. UBB-forbruget var 
associeret med selvrapporteret seksuel adfærd over for præpubertære 
børn.

• Undersøgelse blandt UBB-brugere: < 1% af 231 adspurgte UBB-
brugere havde begået kontaktovergreb

Bengtson et al., 2019; Seto, 2018; Dombert et al., 2016, Tenberger et al., 2015; Berlin, 2014; Wurtele et al., 2014
Susanne Bengtson

Intra- og ekstrafamiliære krænkere –
sociodemografiske, psykopatologiske og

kriminologiske karakteristika

Susanne Bengtson

• Meget af den viden man har, baserer sig på forskellige typer af
seksualdømte – ofte har man blandede grupper af voldtægtsdømte
og personer, der krænker egne og/eller andres børn – uanset at der 
er stor forskel på grupperne

• Forsøger i det følgende at bidrage med både generel viden og viden
specifikt om intrafamiliære krænkere

Bias

Susanne Bengtson
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• Heterogen gruppe, fraset kønnethed (overvægt af mænd)

• Repræsenterer alle samfundets sociale lag

• Kriminaliteten begås - modsat ved andre typer af kriminalitet - i alle
aldre

• Typologi: Intra- og ekstrafamiliære krænkere; pædofili vs. ikke-
pædofili; fixated vs. regressed child molester 

• Mange seksualkriminelle har også begået ikke-seksualiseret
kriminalitet, ofte forud for at de begår seksualkriminalitet, og de har 
højere risiko for at begå anden kriminalitet end seksualkriminalitet
efter dom for seksualkriminalitet

Personer, der begår seksualkriminalitet mod børn

Seto, 2018; Bennett & O’Donohue, 2014; Hanson & Bussiere, 1998; Groth, 1978
Susanne Bengtson

• Grooming er en væsentlig del af at begå seksualkriminalitet mod 
børn

• Der ses varierende grader af:

Erkendelse af det påsigtede/pådømte, herunder grooming af
barnet

Benægtelse, minimering, ansvarsfralæggelse (kognitive
forvrængninger) af det pådømte

Erkendelse af seksuel tiltrækning til børn (egodyston vs. 
egosynton holdning)

Indsigt i evt. seksuel afvigelse/parafili

Refleksionsniveau

Personer, der begår seksualkriminalitet mod børn

Hanson & Bussiere, 1998; Seto, 2018
Susanne Bengtson

• Mange risikofaktorer for seksualkriminalitet er de samme som de 
risikofaktorer, der er for at begå anden form for kriminalitet (fx ung
alder, tidligere kriminalitet, antisociale træk)

Personer, der begår seksualkriminalitet mod børn

Hanson & Bussiere, 1998; Seto, 2018
Susanne Bengtson
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• De undersøgelser, der foreligger vedr. IK, peger på, at denne gruppe
af krænkere på nogle områder adskiller sig fra andre typer af
seksualkriminalitet. Nyere undersøgelser peger dog på, at der er
større overlap mellem mellem intra- og ekstrafamiliære krænkere
end hidtil antaget

• Kriminalitet – IK’s overgreb er oftere karakteristeret ved:
• Yngre ofre

• Ofrene er piger

• Større psykologisk skade på forurettede

• Flere overgreb over en længere tidsperiode

• Ovenstående afspejler antageligt, at krænker har relativt “let” adgang til og
mulighed for at begå krænkelserne

Intrafamiliære krænkere (IK)

Hanson & Bussiere, 1998; Seto, 2018
Susanne Bengtson

• IK har generelt lavere grad af atypiske seksuelle interesse (inkl. 
pædofili og andre parafilier) og dyssociale træk (tidligere kriminalitet, 
misbrug, impulsivitet, og antisociale holdninger) end ekstrafamiliære
krænkere (EK) => lavere recidivrisiko

• IK scorer lavere på emotionel kongruens med børn (korrelerer med 
pædofili), har færre interpersonelle deficits og er oftere gift end EK

• IK adskiller sig generelt ikke fra EK, hvad angår psykopatologi (fx
depression, angst), men en større andel har selv været udsat for 
seksuelt misbrug, omsorgssvigt, fysisk overgreb og dårlig forældre-
barn tilknytning end ekstrafamiliære krænkere => øget risiko for 
dysfunktionelle familieforhold, ægteskabelige kriser, der ofte angives
som en af årsagerne til IK

Hanson & Bussiere, 1998; Seto, 2018

Intrafamiliære krænkere (IK)

Susanne Bengtson

Kriminalitet, psykopatologi, afgørelse – dansk sample 
(Bengtson & Lund, 2008)

Susanne Bengtson
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Kriminalitet, psykopatologi, afgørelse (Bengtson & Lund, 2008)

Susanne Bengtson

Ætiologi
Teoretiske forklaringsmodeller

Susanne Bengtson

• Somatiske faktorer (genetisk/familiær disposition, abnormal 
hjernestruktur, neurokognitiv function)

• Psykosociale faktorer (social indlæring/history of sexual abuse 
[HSA], dysfunktionelle familieforhold/dårlig tilknytningsevne, betinget
indlæring, emotionel kongruens med børn; voksne er skræmmende, 
psykisk afvigelse [psykopati], perversion [pædofili]) 

• IK: Dårlige ægteskabelige forhold og dysfunktionelle familiære
relationer angives ofte i litteraturen som årsag til begåelse af
intrafamiliær seksualkriminalitet

Ætiologiske faktorer

Susanne Bengtson
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Kristensen, 2019

Finkelhors hækkeløbsfigur (Finkelhor, 1986)

Susanne Bengtson

Seto’s motivation-facilitation model of sexual
offending (Seto, 2017)

Tre primære former for motivation

Faciliterende faktorer øger risiko for at 

personen handler på en seksuel motivation (fx

impulsivitet + lav grad af moral vs. høj grad af

selv-control + høj grad af moral)

Trait facilitator factors: individuelle

karakteristika associeret med risiko for at 

udøve antisocial adfærd, fx. dyssociale træk, 

holdninger og læderet selv-regulering

State facilitator factors: Mere dynamiske

faktorer, fx misbrug, emotionalitet (vrede)

Susanne Bengtson

Diagnosticering af pædofili
(ICD-10, ICD-11 og DSM-5)

Susanne Bengtson
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• Pædofili defineres generelt som en IKKE-selvvalgt, vedvarende, intens seksuel
tiltrækning til/interesse i præpubertære børn (Seto, 2018)

• Pædofili; men pædofili er ikke identisk med at begå overgreb, og de fleste
overgreb begås af personer, der ikke opfylder kriterierne for pædofili

• Kritik af de diagnostiske kriterier for pædofili-diagnosen i ICD-10/11 og DSM-5:
Def. af seksualobjektet varierer (præpubertet, tidlig pubertet; pædofili, hebefili, pædohebefili)

Handlinger kan i sig selv være tilstrækkelige til at stille diagnosen (DSM-5)

Pædofil interesse vs. pædofili afvigelse afhænger af graden af subjektiv lidelse (Pedophilic 
Disorder, DSM-5 og ICD-11) => pædofile uden subjektiv lidelse har ikke PD

• I Behandlingsordningen for visse seksualkriminelle defineres pædofili som en
vedvarende hel eller delvis seksuel præference af børn

• Hebefili (interesse i børn/unge i puberteten, typisk tidlig pubertet, ca. 11-14 år). 
DSM-arbejdsgruppen foreslog inklusion af diagnosen; APA afviste diagnosen; 
diagnosticeres som “paraphilia not otherwise specified” (Seto, 2018)

Pædofili - ICD-10/11 og DSM-5

Susanne Bengtson

Figur fra UFL artikel

Pædofili-diagnose jf. ICD-10 (1993, 2012) og DSM-5

ICD-10 (2012)

ICD-10 (1993)

Generelle kriterier

Tabel: Bengtson, Kristensen & Sørensen, 2019 ; 10. World Health Organization. WHO ICD-10. Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser – klassifikation og diagnostiske kriterier. Munksgaard, 2012. 11. The 

ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. World Health Organization, 1993. 12. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. American Psychiatric Association, 2013.

Susanne Bengtson

Pædofili ICD-11 – icd.who.int

Susanne Bengtson
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Pedophilic disorder is characterized by a sustained, focused, and 
intense pattern of sexual arousal—as manifested by persistent sexual 
thoughts, fantasies, urges, or behaviours—involving pre-pubertal 
children. In addition, in order for Pedophilic Disorder to be diagnosed, 
the individual must have acted on these thoughts, fantasies or urges 
or be markedly distressed by them. This diagnosis does not apply to 
sexual behaviours among pre- or post-pubertal children with peers 
who are close in age.

ICD-11 Paraphilia / 6D32 Pedophilic disorder

Susanne Bengtson

FYI

Der kommer illustration af udviklingen

af sekundære kønskarakteristiska

(Tanner stadier)

Susanne Bengtson

Tanner stadier (Tanner, 1990)

Seto, p. 18-19, 2018

Pædofili

Hebefili

Ephebefili (15-19 år)

Teleiofili (voksne)

Undersøg på hvilket udviklingstrin, som forurettede befandt sig på, 
da overgrebene fandt sted; kan indikerer seksuel præference

Susanne Bengtson
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Læs og diagnosticer: 

Pædofili / hebefili / pædo-hebefili / ingen af delene?

Seto, p. 10, 2018

Brief case examples

Susanne Bengtson

Brief case examples

Seto, p. 10, 2018
Susanne Bengtson

Seto, p. 10, 2018

Brief case examples

Susanne Bengtson
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Seto, p. 10, 2018

Brief case examples

Susanne Bengtson

Diagnostik - pædofili

Valid diagnosticering af pædofili er vanskeliggjort af:

• Uklare diagnosekriterier

• Selvrapport bias – informanter er tilbageholdende med at 
indrømme seksuel interesse i børn pga. skam eller frygt for 
stigmatisering, strafferetslige konsekvenser, dyssociale træk 
etc.

Bengtson, Kristensen & Sørensen, 2019
Susanne Bengtson

• Selvrapportering: Klinisk interview/spørgeskemaer vedr. tanker, 
fantasier, seksualdrift. Ulempe: sårbar for manipulation

• Adfærd: Selvrapportering + sagsakter; screeningscales (fx SSPI-2). 
Mange ofre vil ofte være indikation på seksuel præference af børn. 
Ulempe: vanskeligt at vurdere, hvis der er tale om en enkelt
forurettet eller førstegangsdømte. 

• Fallometri: Personen præsenteres for stimuli (audio, fotos eller video 
af begge køn i varierende aldre), og penilresponsen måles. Ulempe: 
Ikke tilladt i DK, ressourcekrævende, teknisk krævende

• Kognitive tests: Fx måling af viewing time og reaktionstid ved
børnerelateret stimuli. Ulempe: Lovende resultater, men der mangler
validering af metoderne.

Metoder til identificering af seksuel interesse i børn

Seto, 2018; Beech et al., 2008
Susanne Bengtson
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SSPI-2 (Seto et al., 2017) består af 5 variable.

At have krænket:

1) drenge < 15 år

2) børn < 15 år

3) børn < 12 år

4) ubeslægtet barn < 15 år

5) have besiddet utugtige billeder af børn (UBB)

Hvert item, der er til stede, scores med 1, fraset første item, der 
scores med 2, hvis til stede. Score korrelerer med seksuel interesse i 
børn. Måske snarere indikator for pædohebefili end pædofili.

Screening Scale for Pedophilic Interests (SSPI-2)

Susanne Bengtson

Screening Scale for Pedophilic Interests (SSPI-2) –
eng. udgave

Susanne Bengtson

• UBB-brug kan indikere pædofili men kan også være relateret til 
andre lidelser (f.eks. autisme, obsessiv-kompulsiv tilstand og
hyperseksualitet)

• UBB-brug og kontaktseksualkriminalitet (kontaktovergreb) mod børn 
indikerer i højere grad pædofili end UBB i sig selv. Personer, der 
både har UBB-brug og begået hands-on har højere risiko for fornyet 
seksualkriminalitet end personer, der udelukkende har haft UBB-
brug eller begået hands-on kriminalitet.

Utugtige billeder af børn (UBB)

Bengtson, Kristensen & Sørensen, 2019; Babchishin et al., 2015
Susanne Bengtson
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Graden af hhv. seksuel interesse i/præference af børn og 
ønske/intention om at involvere barn i seksuelle aktiviteter

Bengtson, Kristensen & Sørensen, 2019
Susanne Bengtson

Recidivrisiko

Susanne Bengtson

Risikofaktorer

Kristensen, p. 1005, 2019

 Falometrisk målt seksuel interesse i børn
 Benægtelse kan betragtes som risikofaktor, hvis der er tale om massiv

benægtelse
Susanne Bengtson
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Risiko og base rate

• For at kunne anslå en sandsynlighed for noget bør vi 
vide, hvad grundforekomsten/baseraten/recidivraten er, 
dvs. hvor ofte plejer det, vi prøver at prædikere, generelt 
at finde sted... 

• Dilemma: Jo lavere base rate, jo vanskeligere er det at 
opnå høj træfsikkerhed af forudsigelsen (Cooke & Michie, 
2010)

Susanne Bengtson

Stor variation i observationsstudier/follow-up studier mht:

• Kriteriet for recidiv: mistanke, sigtelse, anholdelse, dom
(tiltale, bøde, betinget, ubetinget, fængsel etc.)?

• Hvad udgør recidiv: En eller anden form for kriminalitet, 
seksualkriminalitet, seksualkriminalitet mod børn, grov
seksualkriminalitet, vold etc?

• Opfølgningstiden: Kort eller lang follow-up? Der går
længere tid før seksualkriminelle (CM) begår fornyet
kriminalitet end andre typer af kriminelle, navnlig
intrafamiliære krænkere

Operationalisering af recidiv

Susanne Bengtson

• Recidivrater varierer fra 0-100% på tværs af studier

• Kort followup (3-5 år): under 5% af de dømte recidiverede (fx 
Clausen, 2009)

• Mellemlang followup (10 år): 20% af de dømte recidiverede

• Lang followup (20 år): op mod 30-40% af de dømte recidiverede (fx 
Prentky & Knight, 1997), også for danske seksualdømte (Bengtson 
& Lund, 2008)

Recidivrisiko - seksualkriminelle

Hanson, Morton, Harris, 2009; Eher et al., 2006
Susanne Bengtson
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• Seksualkriminelle specialiserer sig ikke i seksualkriminalitet men 
begår i højere grad ikke-seksualiseret kriminalitet, også i followup-
perioden (Bengtson & Lund, 2008; Sjöstedt, 2002)

• Generelt har intrafamiliære krænkere lavere recidivrate end 
ekstrafamiliære krænkere, måske fordi der ofte går længere tid før 
de recidiverer => lavere recidiv i us. med kort follow-up

Specialister vs. generalister

Hanson, Morton, Harris, 2009; Eher et al., 2006
Susanne Bengtson

Kriminelt recidiv – dansk sample (Bengtson & Lund, 2008)

Susanne Bengtson

Recidiv kriminalitet (Bengtson & Lund, 2008)

Susanne Bengtson
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Risikovurdering

Susanne Bengtson

Susanne Bengtson

Mønstergenkendelse

Alt kaos indeholder en orden. Det, vi ser som kaos, er i virkeligheden 
styret af en meget disciplineret og pligttro tingenes orden. Vi skal bare 

fokusere på det materiale, vi står overfor, finde en vej gennem dette 
kaos, og så vil denne orden af sig selv træde frem til os.

(Sapran Saxena fra Finders, keepers, Hart, 2016)

Susanne Bengtson
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Risikovurdering: grundlæggende spørgsmål

• Hvad kan gå galt? Hvad vil konsekvenserne være? 
• Hvorfor/hvordan kan det ske?
• Hvad kan ske?
• Hvor hurtigt kan det ske?
• Hvor mange gange kan det ske?
• Hvor sandsynligt er det?

• Hvad kan vi gøre for at forhindre det?
• Eller for at reducere konsekvenserne, hvis det sker alligevel? 

• Hvem bør gennemføre tiltag – hvornår og hvordan? 

Susanne Bengtson

Mekanisk
(totalscore SPJ)

Risikovurderingsmetoder

Ustruktureret 
faglig/klinisk 

skøn/vurdering

Struktureret 
klinisk vurdering 

(SPJ)

Aktuarisk 
risikovurdering

Statistisk prædiktionErfaring 

Klinisk klogskab/erfaring 

Susanne Bengtson

Hvilke risikofaktorer er inkluderet i redskabet?

• Ingen regler i forhold til hvilke faktorer, der skal vægtes i 
risikovurderingen (USJ)

• Kun inklusion af faktorer, der på baggrund af kvantitativ statistik 
er fundet relaterede til voldsrisiko (aktuarisk)

• Inklusion af (1) de, der i kvantitativ statistik er fundet relateret til 
voldsrisiko og (2) de, som klinikere er enige om, er relateret til 
vold (EBP – evidensbaseret praksis) (SPJ)

Karakteristika ved de tre metoder

Susanne Bengtson



11/13/2019

18

Er vægtning af risikofaktorer defineret på forhånd?

• Ingen regler i forhold til hvilken vægt de enkelte risikofaktorer skal 
tillægges (USJ)

• Hvert item scores numerisk jf. manual (fx 0, 1 eller 2) (aktuarisk)

• Vægtning er ikke defineret – det er op af den enkelte klinikere at 
vurdere hvilke risikofaktorer, der skal tillægges vægt, og hvilken 
vægt de enkelte risikofaktorer skal tillægges i forhold til den 
endelig risikovurdering (SPJ)

Karakteristika ved de tre metoder fort.

Susanne Bengtson

Måden hvorpå den samlede vurdering foretages

• Totalscore konverteres til en relativ risiko (lav, moderat, høj) 
(aktuarisk)

• Der er op til klinikeren at foretage den endelige konklusion 
vedrørende voldsrisiko (USJ og SPJ) (lav, moderat, høj)

Karakteristika ved de tre metoder fort.

Susanne Bengtson

USJ - fordele og ulemper

• Ustrukturerede kliniske vurderinger kan være gode – eller dårlige

Ofte dårlige (lav validitet – chance niveau)

Ofte lav grad af enighed (lav reliabilitet)  

• Ofte uklare, lav detaljeringsgrad, vanskelige at efterprøve (validere)

• Præget af den aktuelle situation? 

• Sjælden i tråd med faglige standarder  

• Fordele: 

Høj grad af fleksibilitet

Ofte fokus på «hands on» forebyggelse

Susanne Bengtson
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Aktuarisk - fordele og ulemper

• Evalueret ud fra træfsikkerheden (prædiktionsevnen) til en afgrænset gruppe 
risikofaktorer, som er vægtet på en bestemt måde (algoritme) for et bestemt 
sample

• Dvs. optimeret for at prædikere et bestemt udfald  over en bestemt tidsperiode i 
en bestemt population

• Overforenkler risiko Eks: «10 % risiko for vold indenfor de næste 7 år» Risiko for 
konkret hvad? Hvornår? Mod hvem? I hvilken kontekst?  

• Statisk/passiv: ofte kun fokus på statiske faktorer fremfor foranderlige/dynamiske 
faktorer

• Tager ikke hensyn til individspecifikke risikofaktorer – kun på gruppeniveau
• Passiv – fokus på prediktion fremfor forståelse og forebyggelse
• Siger ikke noget om årsagsforhold eller råd til risikohåndtering / intervention

Susanne Bengtson

• Problemet er opgaven – den fordrer fagkundskab og færdigheder, som kan 
bruges i den aktuelle sag

• Løsningen er struktur og systematisering qua retningslinjer/faglige råd, som 
strukturerer brug af kliniske/faglige skøn

• Giver støtte til den, som skal lave vurderingen og træffe beslutninger  
• Definerer risiko som «usikkerhed» omkring fremtidig vold (ikke 30% risiko for 

vold)
• Kan bidrage med rutiner for at planlægge tiltag
• Begrænser ikke fokus – man kan tilføje risikofaktorer
• I dag det mest strukturerede og omfattende hjælpemiddel, vi har for at 

komme frem til beslutninger om: Hvad er jeg bange for, at der kan ske? Hvad 
er det ved personen, der gør mig bange for, at det sker? Hvordan vil det 
sandsynligvis ske, hvis det sker? Hvad kan vi gøre for at forhindre ny vold 
eller begrænse konsekvensene af ny vold?

SPJ - fordele og ulemper

Susanne Bengtson

Empiri vedr. metodernes træfsikkerhed

Susanne Bengtson
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Meta-analyse af den prædiktiv validitet af
forudsigelsesmetoder (Hanson et al., 2009)

Susanne Bengtson

Meta-analyse (Hanson et al., 2009)

Susanne Bengtson

• Der er udviklet en række aktuariske og SPJ redskaber (fx Static-99, 
SVR-20, RSVP, SORAG, Mn-SOST, etc.)

• De mest anvendte og validerede er Static-99/Static-99r og SVR-20 
(Bengtson et al., 2008)

• RSVP er “storesøster” til SVR-20 – stort overlap mellem de to 
redskaber – RSVP anbefales til specialiserede fagpersoner; vi har 
fået den anbefalet i behandlingsordningen for visse
seksualkriminelle af Stephen Hart

Strukturerede redskaber udviklet til vurdering af 
personers risiko for seksualkriminalitet (SPJ eller 

aktuariske)

Susanne Bengtson
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STATIC-99R - aktuarisk

Susanne Bengtson

Static-99R (aktuarisk, Harris, Phenix, Hanson & Thornton, 2003)

Susanne Bengtson

Static-99R materiale - www.static99.org

Susanne Bengtson
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Static-99R - administration

• Designed to assess risk of sexual recidivism for adult males who have already been 
charged with or convicted of at least one sex offence against a child or a non-
consenting adult (including offenders under mental health commitment, unfit to 
stand trial or not guilty by reason of insanity

• May be used with first-time sex offenders
• NOT recommended for:

• Females
• Young offenders (those having an age of less than 18 years at time of release –

see additional restrictions on use with adolescents who have sexually offended 
on page 14)

• For offenders who have only been convicted of prostitution related offences, 
pimping, sex in public locations with consenting adults, or 
possession/distribution of pornography/indecent materials including child 
pornography

• For those who have never committed a sex offence
• Nor is it recommended for making recommendations regarding the 

determination of guilt or innocence in those accused of a sex offence.Susanne Bengtson

• Applies where there is reason to believe an actual sex offence has occurred with an 
identifiable victim and the offender has received a charge or conviction. The offender 
need not have been convicted of the offence. The original samples used to create 
this instrument contained a number of individuals who had been found not guilty by 
reason of insanity and others who were convicted of non-sexual crimes, but in all 
cases these offenders had committed real sex crimes with identifiable victims.

• If an offender has only one sex offence on his record and was charged and found not 
guilty, and the evaluator believes that on a Balance of Probabilities, there was not a 
sex offence against an identifiable victim, then Static-99R should not be scored. 

• Static-99R cannot be used with offenders only charged or convicted of possession or 
distribution of child pornography, unless their behaviour involved the creation of child 
pornography with a real identifiable child.

Static-99R - administration

Susanne Bengtson

Static-99 vs. ustruktureret klinisk - danske seksualdømte

Susanne Bengtson
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Static-99 vs. ustruktureret klinisk - danske seksualdømte
(Bengtson & Långström, 2007)

Susanne Bengtson

RSVP - SPJ

Susanne Bengtson

• Udviklet mhp. at hjælpe klinikeren til at træffe beslutning om 
klientens/patientens risiko for at begå seksualkriminalitet

• Risiko skal beskrives i lyset af karakteren, hastigheden, grovheden
og hyppigheden af fremtidig seksualkriminalitet, samt anbefale
hvad der kan gøres for at forebygge, at den formodede risiko bliver
en realitet.

• Hjælpe klinikeren til at beskrive:
 Hvorfor og hvordan personen begår seksualkriminalitet?

 Hvilke faktorer har haft betydning for, at personen tidligere har truffet et 
valg om at begå seksualkriminalitet (risikofaktorer) eller vil have betydning
for deres fremtidige beslutning om at begå seksualkriminalitet?

Hvordan forebygger vi bedst fornyet kriminalitet?

RSVP (SPJ, Hart, Kropp, Laws, Klaver, Logan, Watt, 2003)

Susanne Bengtson
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Kan ikke anvendes til at vurdere om:

• En person har begået seksualkriminalitet

• En person passer på sex-krim “profilen” – en sådan findes ikke

RSVP

Susanne Bengtson

Målgruppe

• Mænd, alder 18+, som tidligere er dømt for at have begået
seksualkriminalitet eller er mistænkt for dette

• Unge mænd i alderen 16-17 år og kvinder dømt eller mistænkt for 
seksualkriminalitet kan også vurderes på baggrund af redskabet, 
men vær opmærksom på, at redskabet ikke er udviklet eller afprøvet
til formålet

• Bør ikke anvendes på børn og unge < 16 år

Administration af RSVP

Susanne Bengtson

Struktureret klinisk risikovurdering (SPJ)

• Tilbageblik: Forstå personens potentiale for vold på baggrund af: 
• Voldshistorie 

• Psykosocial funktion (sårbarheder og styrker)

• Livssituation  

• Fremdadrettet: Hvilke fremtidige hændelser eller forhold kan påvirke personens 
voldspotentiale? 

• Fokus på handling: Målet er tidlig identifikation af voldsrisiko og tidlig intervention 
for at forebygge voldshandlinger

Susanne Bengtson
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Risikofaktorer i RSVP

Sædelighedskriminalitet

1. Sædelighedskriminaliteten har en kronisk karakter

2. Forskelligartet sædelighedskriminalitet

3. Eskalering af sædelighedskriminalitet

4. Fysisk tvang i sædelighedskriminalitet

5. Psykologisk tvang i sædelighedskriminalitet

Psykologisk tilpasning

6. Ekstrem minimering eller benægtelse af sædelighedskriminalitet

7. Holdninger, der understøtter eller billiger sædelighedskriminalitet

8. Problemer med selv-erkendelse

9. Problemer med stress og coping

10. Problemer som følge af overgreb i barndom

11. Seksuel afvigelse
Susanne Bengtson

Risikofaktorer i RSVP - fortsat

Psykisk lidelse

11. Seksuel afvigelse

12. Psykopatisk personlighedsforstyrrelse

13. Alvorlig psykisk lidelse

14. Misbrugsproblemer

15. Tanker om vold og selvmord

Social tilpasning

16. Problemer i intime relationer

17. Problemer i ikke-intime relationer

18. Beskæftigelsesmæssige problemer

19. Anden kriminalitet

Håndtering

20. Problemer med planlægning

21. Problemer med behandling

22. Problemer med tilsyn Susanne Bengtson

1. Indsamle information

2. Er risikofaktorerne til stede?

3. Er risikofaktorerne relevante?

4. Beskrive de mest sandsynlige scenarier for fremtidig
seksualkriminalitet

5. Anbefal strategier til håndtere recidivrisiko i lyset af de relevante
risikofaktorer og risikoscenarier

6. Samlet vurdering af recidivrisiko og behandlingsbehov

Administration af RSVP – de 6 trin

Susanne Bengtson
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• Gennemgang af de 6 trin + items

RSVP arbejdsskema

Susanne Bengtson

• Fordelingen af sager med hhv. dømt / ikke dømt far / mor?

• Problemer relateret til at risikovurdere en ikke-dømt person med 
strukturerede redskaber:

• Redskaberne er kun afprøvet og valideret på dømte

Dømt vs. ikke dømt – udfordring i forhold til 
risikovurdering

Susanne Bengtson

Interaktionsstil og modoverføringer

Susanne Bengtson
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Interaktionsstil og modoverføringer

• Vær opmærksom på at der ved denne patient type er øget risiko for 
polariseret reaktion på klienten (fx overdreven antipati vs. sympati)

• Vær venlig og professionel, undgå fordømmelse – lad humanisme og
empatien være fremherskende, men vær ikke naiv

• Konfronter personen med observeret diskrepans mellem fx sagsmaterialet
og klientens udsagn

• Hører din modoverføring til klienten eller til dig selv?

• Lyt til dig selv – oplever du ubehag ved personen eller tænker: “han lyver”, 
“han er ubehagelig” – udforsk det, du reagerer på (fx v. minimering, 
ansvarsfralæggelse) – gør det med omtanke

Susanne Bengtson

?

Kan samvær mellem et barn og en 

forælder, der har seksuelt krænket 

barnet, være formålstjeneligt?

Susanne Bengtson


