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Få rådgivning om vold i nære  

relationer og voldtægt hos vores 
hotline og juridiske rådgivning.

For fagpersoner



  

Lev Uden Volds  
nationale hotline

Lev Uden Vold driver den nationale hotline  
til mennesker, der er udsat for eller udøver vold 
i en nær relation, deres pårørende og fagfolk. 
Hotlinen rådgiver om alle former for vold  
og voldtægt.

Har du som fagperson brug for at vende en 
mistanke om vold i en familie, er vores rådgivere 
på hotlinen klar til at vejlede og hjælpe døgnet 
rundt.

Hotlinen modtager mange forskellige typer  
henvendelser fra fagpersoner i bl.a. sundheds-
væsnet, politiet og fra kommunale medarbejdere. 
Det kan dreje sig om en akut krisecenterhenvis-
ning på vegne af en voldudsat eller rådgivning i 
at tage den svære samtale om vold med en borger.

Kontakt os på 

tlf. 1888
Døgnåben anonym  
rådgivning



  

Juridisk  
rådgivning

Lev Uden Volds juridiske rådgivning er  
mål rettet fagpersoner, der ringer på vegne  
af en voldsudsat og har konkrete juridiske 
spørgsmål i relation til vold i nære relationer.

Rådgivningen har åbent for telefoniske  
hen vendelser tirsdage og torsdage mellem  
kl. 09.00-15.00. Uden for disse tidsrum kan  
du sende en mail, som vil blive besvaret hurtigst 
muligt.

Har du som fagperson spørgsmål af lettere  
juridisk karakter, kan du døgnet rundt kontakte 
Lev Uden Volds hotline på tlf. 1888.

Voldsudsatte og voldsudøvende borgere kan  
også henvende sig til hotlinen med juridiske 
spørgsmål.

Kontakt os på 

3118 4441
Eller skriv til  
juridisk@levudenvold.dk



Om Lev Uden Vold
Lev Uden Vold er Danmarks nationale  
videns- og rådgivningscenter, der arbejder  
for at bekæmpe vold i nære relationer.

Det gør vi med konkrete tilbud til både volds-
udsatte og voldsudøvere, viden på området, 
øgetopmærksomhed og debat i samfundet.

Det er vores mål, at ingen mennesker  
i Danmark skal leve med vold i en nær  
relation. 
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Find os på


