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Vurdering af retslige populationers risiko for recidiv til ligeartet 
eller lignende kriminalitet 

 

Torsdag 27. - Fredag 28. februar 2020 
 

Kære medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab 
 

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til et 2-dages kursusinternat, der både vil være en 
basal introduktion til psykologers arbejde med at udfærdige risikovurderinger, såvel som en 
indføring i den komplekse overvejelsesproces indeholdt i anvendelsen deraf. Fokus for 
kursusdagene vil være etableringen af en forståelse for forskellen mellem klinisk intuitive 
skøn, og anvendelsen af evidensbaserede aktuariske og strukturerede kliniske (SPJ) 
risikovurderingsinstrumenter; en gennemgang af den vurderings-og beslutningsproces, der 
fører psykologen fra direkte anvendelse af risikovurderingsredskaber til identifikationen af 
både risikofaktorer og kausale markører, og over til etableringen af risikoscenarier og en 
konkret afrapportering, der skal skræddersys til den institution, som er modtager af 
risikovurderingen. Der præsenteres en oversigt over de mest udbredte nutidige redskabstyper 
(HCR-20 v3., RSVP m.m.) og deres generelle anvendelse, bl.a. vha. ratingøvelser og 
diskussion. Endvidere vil fokus være på hvordan forskellige typer risikoinstrumenter skal 
tilpasses individuelle klienttyper (unge, voksne, mænd, kvinder m.m.), kriminalitetstyper 
(volds-og sædelighedsforbrydelser, parforholdsvold, stalking, brandstiftelse, terror m.m.), 
subgrupper af psykopatologi (mental retardering, psykopati m.m.), samt forskellige aftagere 
af risikovurderinger (jurister, psykiatrisk plejepersonale, kontaktpersonale på institutioner for 
psykisk syge, kriminalforsorgsarbejdere m.m.), hvilket også kan afhænge af konteksten 
(forvaring, afsoning, indlæggelse, udskrivelse, løsladelse m.m.). 
 
Susanne Bengtson, cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi, har som psykolog været 
tilknyttet retspsykiatrien siden 2008, og arbejder i dag som forsker på Sexologisk Klinik, 
Region Hovedstadens Psykiatri, og som supervisor på Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital. Hun har mange års erfaring med udfærdigelsen af risikovurderinger, og 
retslige institutioners praksis i udførelsen deraf. Hun har beskæftiget sig særligt med 
anvendelsen af risikovurderinger i interventionen overfor dømte sædelighedskriminelle. 
 
Lars Bjerggaard, cand.psych., autoriseret, specialist og supervisor i psykopatologi, har som 
psykolog været tilknyttet retspsykiatrien siden 2006, og arbejder aktuelt som psykolog for 
Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Han har mange års erfaring med 
psykologiske undersøgelser af mentalobservander og dømte sædelighedskriminelle, herunder 
udførelsen af risikovurderinger i henhold til juridiske beslutninger om forvaringsdomme. 
 

Vi ser frem til at se dig!        
Med venlig hilsen     Praktisk info: 

Bestyrelsen  Tidspunkt: den 27.-28. februar kl. 10.00-17.00 og 9.00-16.00 
DRS medlemspris: 2.400,- (3.000,- for ikke-medlemmer), inkl. overnatning 

Sted: Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C. 
Tilmelding: Senest den 10. februar til Marie@hjulsoegaard.com Antal deltagere: max. 30 


