
Behandling og efterbehandling
i Storstrøm Fængsel

Kongens Ø har siden 1997 tilbudt fængselsbehandling for indsatte i danske 
fængsler - først i Vridsløselille Statsfængsel, derefter i Horserød Statsfængsel 
og siden i Storstrøm Fængsel.
 
Gennem stoffri behandling opbygges der viljestyrke og et fundament til en ny 
og bedre fremtid. Indsatte fra hele Danmark kan søge om visitation til 
behandling under afsoning. 
 
Tilbuddet er resultatet af et samarbejde mellem Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel og Kongens Ø.
 
 
 

 
 

Forebyggelse og behandling
i fængsler siden 1997

KONGENS Ø STORSTRØM | STORSTRØM FÆNGSEL | BLICHERSVEJ 1 | DK-4840 NØRRE ALSLEV 
 T E L E F O N  + 4 5  72  55 17 00  |  M A I L  STORSTROM@ KONGENSOE.DK



På behandlingsafdelingerne er 
indsatte og personale sammen om at 
skabe en god atmosfære, og vi er 
fælles om pligterne, fornøjelserne og 
den daglige behandling
 
 
 

På en af vore behandlingsafdelinger i 
Storstrøm Fængsel på Falster. I vor 
primær behandlingsafdeling eller i 
vores efterbehandlingsafdeling.
 
 

Man kan ikke sige præcist, hvor lang
tid en behandling tager. Det
afhænger meget af den konkrete
situation og det enkelte menneske.
 
Men det obligatoriske faseforløb er
fastsat til minimum seks måneder.
 
 
 
 

Er du interesseret? Ring på telefon 
72 55 17 00 eller 72 55 26 52. Du kan 
også sende en mail til:  
storstrom@kongensoe.dk  
Så kontakter vi dig for en samtale 
med henblik på en vurdering af dine 
muligheder.
 
 
 

Kongens Ø Storstrøm

Hvordan? Hvor?

Hvor længe? Hvad nu?

Behandling i Storstrøm Fængsel

Afsoning under gode forhold med godt kammeratskab

Er du træt af dit misbrug? – og har du modet og lysten til at gøre noget ved 
det? - så er her en mulighed.
 
Hvis du er indsat i et dansk fængsel, kan du nemlig søge om behandling på 
Kongens Ø afdelingerne i Storstrøm Fængsel på Falster. 
 
Her kan du, under afsoning, blive behandlet for misbrug og afhængighed, 
uanset hvilke stoffer du har taget. Behandlingen finder sted i et godt og rart 
fællesskab uden trusler, vold og stoffer. Gennem stoffri behandling opbygger vi 
sammen viljestyrke og et fundament for en bedre fremtid. 
 
Velkommen til Kongens Ø Storstrøm.
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