
Man skal være klar og parat som fængselsbetjent. Men jobbet er så hårdt, at flere går ned med stress.  
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Vold, selvmord og trusler på arbejdspladsen er hverdag for landets fængselsbetjente. 
Derfor er fængslerne blandt landets hårdeste arbejdspladser.

I Odense Arrest er det hårde arbejdsklima målbart gennem sygefraværet, hver 
medarbejder er gennemsnitligt syg hele 24 dage om året.

Men halvdelen af medarbejderne stortrives med deres arbejde, de kaldes de langtidsfriske, 
og det er dem, der nu er sat fokus på. Forventningen er, at de kan hjælpe deres 
kollegermed at holde sig raske.

Efter kun tre måneder med fokus på de langtidsfriske fængselsbetjente kan de mærke 
tydelige forandringer i arresten. 

 
 

 
 

 
 
Kan mærke forandring 

- Det er allerede begyndt at hjælpe. Forleden kom den betjent, der er allermest kritisk over 
for projektet over til mig og bad om at få noget hjælp til de problemer, som han tumler 
med, forklarer arrestforvarer i Odense Arrest, Frits Christensen. 

Ændringen af virksomhedskulturen i Odense Arrest er ledet af Henrik Krogh, der er forfatter 
og stresskonsulent.
 
- De langtidsfriske kan vise os nogle løsninger til, hvad er det der fungerer, siger Henrik 
Krogh. 

 
 

Mange af fængselsbetjentene bliver langtidssyge af at arbejde i det hårde miljø i arresten 
og stress og depressioner er hyppige diagnoser. Men håbet er, at metoden med at fokusere 
på de langtidsfriske kan få sygefraværet ned fra de nuværende 24 dage om året. 

Skyhøjt sygefravær 

- Vi håber på at få det bragt helt ned på 15 sygedage, der er målet, siger Frits Christensen. 

Henrik Krogh har via interviews med fængselsbetjentene fundet frem til at de langtidsfriske 
i Odense Arrest kan finde ud af at bede om hjælp, når jobbet bliver hårdt. De er nemlig en 
usund machokultur i blandt fængselsbetjentene, der skal blødes op. 

Usund machokultur 

- Mange tror at de mister status i forhold til deres leder og og kollegaer, hvis de beder om 
hjælp, siger Henrik Krogh. 

Og den kultur skal der gøre noget ved, hvis færre fængselsbetjente skal blive langtidssyge. 
Henrik Krogh har fundet ud af, at de langtidsfriske i Odense har en høj grad af respekt for 
de indsatte, de har en høj retfærdighedssans, og så er de hjælpsomme over for både 
overfor de indsatte og kolleger. 
 
Egenskaber skal smitte af 
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De egenskaber skal smitte af på deres kolleger blandt andet ved at lave målrettede 
kampagner over de næste to år så flere fængselsbetjente kan blive langtidsfriske. 

- De langtidsfriske kommer jo til at fungere som rollemodeller, forklarer Henrik Krogh. 

Metoden med at se på de langtidsfriske har Henrik Krogh hentet i Sverige, hvor flere store 
virksomheder med succes har benyttet den 
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