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Partnervold – kommunernes praksis og indsats

FIND UNDERSØGELSEN
Læs hele undersøgelsen Partnervold – kommunernes
praksis og indsats på www.levudenvold.dk
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Resumé
Nye undersøgelser viser, at 38.000 kvinder
og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk
partnervold, mens dobbelt så mange kvinder
og mænd årligt udsættes for psykisk partner
vold (Deen m.fl., 2018; Heide Ottesen m.fl.,
2018). Kommunerne er en vigtig indgang til
at søge hjælp for både voldsudsatte og volds
udøvere, og der har siden 2002 været et
politisk fokus på at arbejde med forebyggelse,
vidensudvikling og bekæmpelse af vold i nære
relationer i kommunerne.
Ifølge serviceloven er kommunerne forpligtet
til at yde hjælp og rådgivning til blandt andre
borgere med særlige sociale problemer. Lige
som kommunerne er forpligtet til at tilbyde
og delvist finansiere krisecenterophold til
voldsudsatte kvinder. Der er dog begrænset
viden om, hvordan kommunerne møder
borgere, der er udsat for eller udøver partner
vold, samt hvilken indsats voldsudsatte og
voldsudøvere modtager i kommunerne ud
over tilbuddet om krisecenterophold til
voldsudsatte kvinder.
Ifølge serviceloven er kommunerne
forpligtet til at yde hjælp og råd
givning til blandt andre borgere
med særlige sociale problemer.
Ligesom kommunerne er forpligtet
til at tilbyde og delvist finansiere
krisecenterophold til voldsudsatte
kvinder.
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Denne undersøgelse kortlægger fire aspekter
af kommunernes arbejde med borgere berørt
af partnervold:
1) Kommunernes organisering og bered
skab i forhold til sager om partnervold,
2) Kommunernes indledende kendskab til
voksne voldsudsatte og voldsudøvende
borgere
3) Sagsbehandlernes opmærksomhed på
partnervold i sagsbehandlingen af en
borger
4) Hvilke indsatser kommunerne iværk
sætter for voldsudsatte og voldsudøvende
borgere
Dette er undersøgt i to afdelinger i kommu
nerne – henholdsvis voksen- og socialafdelin
gerne samt børne- og familieafdelingerne.
Derudover præsenterer undersøgelsen en
række anbefalinger til det kommunale arbejde
med partnervold, som er udviklet på baggrund
af rapportens resultater og kvalitetssikret med
praktikere og eksperter på området.
I forlængelse af denne rapport kommer
desuden et inspirationskatalog med
eksempler på kommunale tiltag og indsatser
i forhold til arbejdet med partnervold.
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Undersøgelsens resultater

Organisering og beredskab
Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af
kommunerne ikke har et tydeligt beredskab
ved sager om partnervold. Hovedparten af
kommunerne har ikke strategiske handlings
planer at målrette indsatsen efter, registrerer
ikke sager om partnervold og har ikke ud
dannet medarbejdere til at varetage sager om
partnervold.
Kommunernes indledende kendskab til
voldsudsatte og voldsudøvende borgere
Tæt på alle kommuner har haft sager om
voldsudsatte borgere inden for det seneste
år. For hovedparten af disse kommuner har
sagerne udelukkende drejet sig om voldsud
satte kvinder, mens kommunerne i begrænset
omfang har erfaringer med voldsudsatte
mænd. Derudover har hovedvægten af
børne- og familieafdelingerne haft sager
om voldsudøvende borgere, mens det samme
kun gælder for omkring en tredjedel af
voksen- og socialafdelingerne.
Kommunerne får typisk kendskab til volds
udsatte borgere ved, at borgeren selv har taget
kontakt til et krisecenter eller til kommunen
for at få hjælp. Eller ved at borgeren har en
eksisterende sag i kommunen vedrørende en
anden problematik eller gennem en underret
ning i forbindelse med borgerens barn.
Kommunerne får typisk kendskab til volds
udøvende borgere ved, at borgeren eller
borgerens familie har en eksisterende sag
i kommunen – enten grundet volden eller
en anden problematik samt gennem under
retninger vedrørende borgerens barn. Kun få
kommuner får kendskab til voldsudøvere ved,
at borgeren selv henvender sig til kommunen
for at få hjælp.
Kun enkelte kommuner har fokus på at yde
opsøgende rådgivning til borgere berørt af
partnervold. Undersøgelsen viser dermed,

at sager om partnervold sjældent opdages
tidligt, men først når der er behov for en
krisecenterindsats eller en social indsats over
for børnene.
Resultaterne betyder samtidig, at volds
udsatte og voldsudøvende borgere, der er
i beskæftigelse og i øvrigt ikke viser tegn på
sociale problemer, ikke nødvendigvis bliver
opsporet i kommunerne. Ligeledes viser
resultaterne, at der er betydeligt potentiale
for at opspore partnervold ved at igangsætte
forskellige opsporende tiltag.
Undersøgelsen viser dermed, at
sager om partnervold sjældent
opdages tidligt, men først når der er
behov for en krisecenterindsats eller
en social indsats over for børnene.

Sagsbehandlernes opmærksomhed på
partnervold i sagsbehandlingen af en borger
Størstedelen af kommunerne har en opmærk
somhed på at udrede borgere for eventuel
partnervold i sagsbehandlingen, men kun
få kommuner har en systematisk tilgang
til udredningen. I sager med en erkendt
partnervoldsproblematik er halvdelen af
kommunerne opmærksomme på at afdække
volden yderligere og vurdere voldsudsattes
sikkerhed. Dog er det kun enkelte kommu
ner, der angiver at have konkrete vurderings
redskaber. Cirka halvdelen af de kommuner, der
vurderer voldsudsattes sikkerhed, henviser
alle voldsudsatte borgere til et krisecenter
uanset udfaldet af risiko- og sikkerheds
vurderingerne.
At kommunerne i mindre omfang vurderer
vold, risiko og sikkerhed kan ses som en
afspejling af, at dette arbejde – og dermed
kompetencer og erfaringer – har ligget og
ligger hos krisecentrene. Samtidig kan det
betyde, at borgere, der ikke kommer på
krisecenter – for eksempel fordi de ikke
ønsker det – ikke udredes eller risiko- og
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sikkerhedsvurderes med systematisk fokus
på partnervold og de medfølgende risici.
Kommunernes indsatser over for vold
sudsatte og voldsudøvende borgere
Krisecenterophold samt rådgivning og vejled
ning er de 2 indsatser, som flest kommuner
tilbyder til de voldsudsatte borgere, de møder.
Rådgivning og vejledning er den indsats,
som flest kommuner tilbyder voldsudøvende
borgere. Flere kommuner angiver dog at
opleve udfordringer i forhold til at henvise
voldsudsatte borgere til krisecentrene bl.a.
grundet pladsmangel og på grund af afstand.
Herudover tilbyder kommunerne både
voldsudsatte og voldsudøvende borgere
støtte- og kontaktpersoner samt praktisk
støtte, pædagogisk støtte eller anden støtte
i hjemmet. Behandling tilbydes i varierende
og begrænset omfang. Udover krisecenter
indsatsen, er disse indsatser dog sjældent
specialiseret i forhold til partnervolds
problematikker.
Indsatser af behandlingsmæssig karakter
gives i varierende omfang afhængig af
afdeling, og afhængig af hvorvidt borgeren
er udsat eller udøver. Langt flere børne- og
familieafdelinger end voksen- og socialafde
linger tilbyder indsatser af behandlingsmæs
sig karakter til borgere berørt af partnervold
– og særligt til voldsudsatte. Der er således
størst sandsynlighed for at modtage tilbud
om behandling, hvis man er en voldsudsat
borger, og hvis man har børn og derfor er i
kontakt med børne- og familieafdelingen.
Flere sagsbehandlere i voksen- og social
afdelingerne giver udtryk for, at det er svært at
placere hjælpen til de voldsudøvende borgere
inden for konkrete paragraffer i serviceloven,
idet voldsudøvere ikke nødvendigvis betragtes
som borgere med særlige sociale problemer og
dermed falder uden for de foranstaltninger, der
ligger i servicelovens bestemmelser.
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Sagsbehandlerne har i de kvalitative inter
views forholdt sig til fire eksempler på fiktive
sager, hvor de har mulighed for at opspore,
forebygge eller afhjælpe partnervold. Her
tegner der sig et billede af, at sagsbehandlerne
lægger fokus i sager forskelligt, og at de har
forskellige handlemuligheder afhængig af
kommunen i forhold til at tilbyde både
voldudsatte kvinder og mænd hjælp. Eksem
pelvis tilbyder man i nogle børne- og familie
afdelinger forældrene familiebehandling, men
kun hvis forældrene er motiverede og har
erkendt volden. Andre steder bliver forældre
ne ikke tilbudt familiebehandling. Analyserne
viser, at sagsbehandlerne har forskellige måder
at tolke situationer på, at de har forskellige
vurderinger af alvorsgrader af partnervold,
og at de har forskellige handlemuligheder i
deres respektive kommuner.
Sagsbehandlerne lægger fokus
i sager forskelligt, og de har
forskellige handlemuligheder
i forhold til at tilbyde både volds
udsatte kvinder og mænd hjælp.

Kommunernes rammer og muligheder
for indsatser
De indsatser, som kommunerne tilbyder
borgere berørt af partnervoldsproblematikker,
afspejler i høj grad de lovgivningsmæssige
forpligtelser, som kommunerne er pålagt.
Ifølge serviceloven er kommunerne nemlig
forpligtede til at tilbyde rådgivning og vejled
ning til alle borgere og tilbyde voldsudsatte
kvinder et krisecenterophold. Derudover er
hverken voldsudsatte og voldsudøvere nævnt
som særskilt målgruppe i andre paragraffer,
hvilket må formodes at have en indflydelse
på, at kommunerne ikke tilbyder speciali
serede indsatser, og at der ikke er et særligt
beredskab eller fokus på partnervoldsproble
matikker i langt de fleste kommuner. Den
hjælp, som voldsudsatte og voldsudøvere
modtager i kommunerne, vil i mange tilfælde
derfor afhænge af den enkelte sagsbehandlers
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kendskab til og fokus på partnervoldsproble
matikker. Det kan betyde, at nogle borgere
ikke modtager den målrettede indsats, som
kunne hjælpe dem til at bryde med volden
og blive rehabiliteret.
Grunden til at flere børne- og familie
afdelinger end voksen- og socialafdelinger
tilbyder indsatser til voldsudøvere formodes
at udspringe af de lovgivningsmæssige
rammer, idet børne- og familieafdelingerne
har lovhjemmel til og i vidt omfang også
lovgivningsmæssig forpligtelse til at inddrage
hele familien omkring et barn i mistrivsel,
for eksempel grundet vold i hjemmet. Børneog familieafdelinger har derfor i højere grad
mulighed for at iværksætte indsatser for både
voldsudsatte og voldsudøvere. Omvendt
ligger der ikke en forpligtelse i serviceloven
til at iværksætte ambulante indsatser over
for en voldsudsat eller voldsudøvende borger
uden mindreårige børn i hjemmet. Under
søgelsens resultater peger derfor på, at et
tydeligere lovgivningsmæssigt grundlag ville
kunne skabe bedre rammer for at bekæmpe
partnervold.
Samtidig viser undersøgelsen også, at nogle
kommuner går længere end de snævre lov
givningsmæssige forpligtelser. I forhold til
indsatser betyder det, at kommunerne i nogle
tilfælde tilbyder indsatser og også specialise
rede indsatser til voldsudsatte borgere. Vi har
også set eksempler, hvor voldsudsatte borgere
tilbydes rådgivningsforløb internt i kommu
nen, hvor partnervolden forsigtigt udredes
og erkendes. I enkelte tilfælde ses voldsud
øvere som en borgergruppe med særlige
sociale problematikker, der er berettiget til
at modtage hjælp fra kommunen efter
servicelovens bestemmelser og dermed få en
specialiseret indsats. Det viser, at serviceloven
også giver handlerum for, at kommunerne
kan tilbyde indsatser – også specialiserede
– for borgere berørt af partnervold – både
udsatte og udøvere.

Undersøgelsens datagrundlag

Undersøgelsen bygger på data indsamlet via
en national spørgeskemaundersøgelse til
voksen- og socialafdelinger og børne- og
familieafdelinger i alle landets kommuner
samt interviews med ledere og medarbejdere
i 9 danske kommuner. Herudover er der
foretaget en desk research på lignende studier
på området samt udarbejdet en beskrivelse af,
hvordan den danske lovgivning og kommu
nale praksis har udviklet sig på området.

Lev Uden Vold
Lev Uden Vold er en national
enhed, der blev etableret i efteråret
2017. Formålet med enheden er
at styrke viden om vold i nære
relationer og formidle viden om
området til fagprofessionelle, der
møder voldsudsatte, voldsudøvere
og deres pårørende. Lev Uden Vold
tilbyder også socialfaglige indsatser
mod vold i nære relationer i form
af direkte hjælp og rådgivning til
voldsudsatte og voldsudøvere.
Lev Uden Vold er stiftet af
Mødrehjælpen, Dialog mod Vold,
Fundamentet, LOKK og Danner.
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Anbefalinger til at styrke
den kommunale indsats
over for partnervold
38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes
årligt for fysisk vold i nære relationer, mens
dobbelt så mange udsættes for psykisk vold.
Hertil kommer antallet af børn, der vokser op
som vidner til vold. Det siger sig selv, at den
kurve må knækkes. Både af hensyn til de alt
for mange mennesker, der i dag lever med
vold som en del af deres nære relationer uden
at få tilstrækkelig hjælp til at bryde med
volden. Men også af hensyn til at sikre funda
mentet for en bedre samfundsøkonomi på
området ved fremover at sætte ind med
hjælp, der hvor den gavner mest.
Derfor har Lev Uden Vold undersøgt kommu
nernes praksis og indsats over for partnervold.
Undersøgelsen belyser kommunernes indled
ende kendskab, beredskab, sagsbehandling og
indsatser i forbindelse med borgere berørt af
partnervold. Undersøgelsen afgrænser sig
dermed fra at belyse kommunernes praksis
ift. borgere, der udsluses fra diverse indsatser,
herunder koordinerende rådgivning og efter
værn. På baggrund af undersøgelsen bliver der i
det følgende præsenteret en række anbefalinger,
som kan bidrage til at styrke den kommunale
indsats for voksne borgere berørt af partnervold
– både voldsudsatte og voldsudøvere.
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Udover de menneskelige konsekvenser
forårsaget af vold, koster partnervold ifølge
Statens Institut for Folkesundhed årligt det
danske samfund omkring 1 mia. kroner i
blandt andet forøgede sundheds- og sociale
omkostninger og tabt arbejdsfortjeneste, når
kvinder og børn oplever fysisk vold i nære
relationer (Helweg-Larsen m.fl. 2010). Tal
fra SFI viser, at børn, der har oplevet vold i
hjemmet, koster samfundet 450 mio. kroner
mere, end børn der ikke oplever vold i hjemmet
(Lyk-Jensen, Bøg, & Lindberg, 2017).
Herudover kommer udgifterne til andre
voldsformer, langsigtede omkostninger og
omkostninger forbundet med mænd, der
udsættes for vold. Disse tal er ikke opgjort.
En bedre og tidligere indsats kan altså ikke
bare forbedre forholdene for målgruppen,
men bidrager også potentielt til at forbedre
samfundsøkonomien. Derfor bliver der frem
sat en række anbefalinger til at løfte området,
så der fremover kan sikres hurtig og rettidig
hjælp gennem en varieret tilbudsvifte.
Hvis anbefalingerne bliver fulgt, vurderer
Lev Uden Vold, at de vil medføre samfunds
gevinster både i forhold til målgruppen og i
forhold til det større samfundsbillede. Hvis
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man i kommunerne bliver bedre til at fore
bygge partnervold, ved at være opmærksom
på den tidlige opsporing, kan man sikre
tidligere indsatser i familier med partner
voldsproblematikker. Møder man borgeren
senere i voldsforløbet, kan en mere grundig
udredning, kombineret med en bredere vifte
af tilbud, sikre en effektiv indsats, der stopper
og forhindrer gentagen partnervold. Når flere
kommunale medarbejdere opnår viden om
kring partnervold, og når mulighederne for
samarbejde på tværs af kommuner og sektorer
styrkes, sikres også et fokus og en opmærk
somhed, der muliggør tidlig opsporing og
indsatser, der er mindst vidtrækkende og
mest målrettede. På sigt kan det medføre
en besparelse for samfundsøkonomien og et
nedsat antal af borgere udsat for partnervold.
Hvis anbefalingerne bliver fulgt,
vurderer Lev Uden Vold, at de vil
medføre samfundsgevinster både i
forhold til målgruppen og i forhold
til det større samfundsbillede.

Anbefalingerne omhandler partnervold, som
er vold mellem nuværende og tidligere sam

levere, og hvor målgruppen både er volds
udsatte og voldsudøvere. Lev Uden Vold
anerkender, at voldsudøvernes handlinger
kan være til fare for den voldsudsatte, og at
voldshandlinger er strafbare og bør håndteres
i strafferetligt regi. Samtidig anser vi det for
nødvendigt at sætte fokus på at give voldsud
øvere støtte til at stoppe disse handlinger som
led i at forhindre fremtidig vold.
Anbefalingerne er målrettet henholdsvis
folketingspolitikere og ledere på kommunalt
plan. Anbefalingerne skal læses i en sammen
hæng, og er tænkt som forslag til at styrke
området såvel som indsatsen.
Anbefalingerne er udviklet med afsæt i resul
tater fra undersøgelsen om praksis og indsats
over for partnervold i kommunerne samt ud
fra forslag og idéer fra nogle af de kommunale
ledere og sagsbehandlere, vi har været i kon
takt med gennem spørgeskemaundersøgelsen
og de kvalitative interviews. Derudover er
anbefalingerne blevet nuanceret og kvalificeret
af fagfolk og aktører på området i Lev Uden
Volds følgegruppe, Advisory Board og
i Lev Uden Volds stiftende organisationer.

Oversigt over anbefalinger:
Nationalt niveau: Anbefalinger til folketingspolitikere
Anbefaling 1: Overordnet national strategi
Anbefaling 2: Tidlig opsporing og forebyggelse af partnervoldsproblematikker
Anbefaling 3: Ambulante tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere som en del af serviceloven
Anbefaling 4: Styrket samarbejde med udgangspunkt i borgeren
Anbefaling 5: Indføring af risiko- og sikkerhedsvurderingsværktøjer
Anbefaling 6: Mere viden om målgrupper, sagsbehandling og indsatser
Kommunalt niveau: Anbefalinger til ledere og medarbejdere
Anbefaling 7: Retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser til medarbejdere
Anbefaling 8: Øget vidensfundament og opkvalificering af medarbejdere
Anbefaling 9: Information til borgere med partnervoldsproblematikker i kommunerne
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Nationalt niveau: Anbefalinger til
folketingspolitikere

Nationalt niveau:
Følgende anbefalinger er rettet mod
landets folketingspolitikere, og skal
bl.a. sikre en overordnet national
strategi og et styrket samarbejde på
området.

Anbefaling 1: Overordnet national strategi
Siden 2002, hvor den første handlingsplan
mod partnervold udkom, har der været tiltag,
der har bidraget til at løfte feltet og sikre ny
viden, målrettede indsatser og opkvalificering
af blandt andet kommunale sagsbehandlere.
I den nye handlingsplan for 2019 er der fokus
på støtte til ambulante tilbud uden for
kommunerne, kriminalisering af psykisk
vold samt på at kortlægge indsatser til volds
udsatte, der ikke kommer på krisecenter.
Denne undersøgelse viser imidlertid, at der
helt generelt fortsat mangler en systematisk
strategi omkring partnervold i kommunerne i
forhold til beredskab, opsporing og indsatser.
Ligesom der mangler mål, metoder og hand
leanvisninger i forhold til det konkrete lokale
arbejde med partnervold i kommunerne.
Vi anbefaler derfor, at der bliver udarbejdet
en national strategi med det formål at ned
sætte antallet af voldsudsatte. Der skal i
strategien være fastsatte konkrete mål for
nedbringelsen af antallet af voldsudsatte
kvinder, mænd og børn. Den bør ligeledes
indeholde konkrete operationelle mål for
kommunernes arbejde med partnervold.
Strategien skal være tværministeriel og
udgå fra alle relevante ministerier, herunder
Ligestillingsafdelingen, Børne- og Social
ministeriet, Justitsministeriet samt Sund
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heds- og Ældreministeriet. Herudover skal
strategien sikre, at den rådgivning, støtte eller
behandling, der tilbydes til både voldsudsatte
og voldsudøvere, er ensartet på tværs af kom
munerne. Ligesom den skal sikre permanente
indsatser, fokusere på forebyggelse og præci
sere kommunernes rolle og ansvar. Herudover
anbefales, at strategien forpligter kommunerne
at udarbejde lokale handlingsplaner, der
præciserer, hvordan den overordnede strategi
bliver udmøntet gennem fastsatte mål,
metoder, og handleanvisninger såvel som
ansvarshavende nøglepersoner internt i
kommunernes afdelinger. Alle initiativer,
der bliver iværksat på baggrund af strategien,
skal evalueres.
Anbefaling 2: Tidlig opsporing og fore
byggelse af partnervoldsproblematikker
Undersøgelsen viser, at kun få kommuner
i høj eller nogen grad har fået kendskab til
voldsudsatte borgere gennem opsøgende
indsatser. Det er altså borgeren selv, der skal
tage initiativ til at få støtte til at bryde med
partnervold. Voldsudsatte borgere, der ikke
har en eksisterende sag i kommunen, eller
selv aktivt kontakter et krisecenter eller
kommunen, kommer sjældent i kontakt med
kommunen og får iværksat en indsats. Langt
flere børne- og familieafdelinger end voksenog socialafdelinger tilbyder indsatser af
behandlingsmæssig karakter til borgere med
partnervoldsproblematikker, særligt voldsud
satte. Der er således størst sandsynlighed for
at modtage tilbud om hjælp eller behandling,
hvis man som voldsudsat borger har børn,
og derfor er i kontakt med børne- og familie
afdelingen.
I takt med udarbejdelsen af strategi, hand
lingsplan og retningslinjer for arbejdet med
partnervold, anbefales det, at der bliver sat
større fokus på redskaber til opsporing og
forebyggelse af voksne mænd og kvinder med
partnervoldsproblematikker samt udarbejdelse
og udbredelse af information om indsatser,
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der tilbydes i og uden for kommunalt regi.
Der skal være fokus på at kunne opspore
både voldsudsatte og voldsudøvere med og
uden børn, som er berørt af partnervolds
problematikker.
Anbefaling 3: Ambulante tilbud til
voldsudsatte og voldsudøvere som en
del af serviceloven
Undersøgelsen viser, at der er få specialiserede
indsatser rettet mod partnervold i kommu
nerne, og mange borgere bliver derfor tilbudt
en indsats, som ikke er tilrettelagt til særligt
at håndtere partnervoldsproblematikker.
Foruden servicelovens § 109 om kvindekrise
centre, er kommunerne ikke underlagt en
specialiseret eller systematisk lovgivning
i forhold til borgere, der er udsat for eller
udøver partnervold. Samtidig viser undersø
gelsen, at kun få kommuner tilbyder egentlig
behandling til voldsudøvere. Det kan hænge
sammen med, at flere kommuner har udfor
dringer med, hvordan de skal forholde sig til
denne særlige målgruppe og hvilke konkrete
paragraffer i serviceloven, de skal støtte sig op
ad, når de skal finde hjælp til voldsudøvere.
Indsatser målrettet udøvere af partnervold
handler ikke isoleret om hjælp til dem. Det
handler i særdeleshed også om at forebygge,
at volden gentager sig og hermed om at sikre
deres partnere, eller tidligere partnere, og
børn en tilværelse uden vold.
Som en del af udarbejdelsen af en ny over
ordnet national strategi, anbefaler vi, at man
prioriterer at lovfæste retten til ambulante
behandlingstilbud til voldsudsatte kvinder,
mænd og børn samt til familier som samlet
helhed. Derudover skal der etableres ret til
ambulant behandling til voldsudøvende kvinder
og mænd for at forhindre gentagen vold og
for at beskytte eventuelle børn. Dette vil skabe
grundlag for, at kommunerne kan vælge at
iværksætte den mest målrettede og mindst
vidtgående indsats til den enkelte familie
berørt af partnervold. De ambulante tilbud

skal, ligesom krisecentrene, tilbydes gennem
en kommunal foranstaltning og være tilgæn
gelige alle steder i landet. Der kan også blive
prioriteret midler til samarbejdsaftaler med
organisationer, der har den væsentlige faglig
hed og viden omkring arbejdet med partner
vold, og som kan tilbyde ambulant behandling.
Anbefaling 4: Styrket samarbejde med
udgangspunkt i borgeren
Flere sagsbehandlere efterspørger i under
søgelsen samarbejdsfora med andre aktører
på området omkring partnervold. Eksempel
vis er sundhedsvæsnet, politiet mm. instanser,
som også kan komme i kontakt med borgere
berørt af partnervold. Undersøgelsen har vist,
at kommunerne sjældent opnår kendskab til
disse borgere tidligt, og at der dermed er
behov for at sikre en systematisk forebyggelse
gennem samarbejde på tværs af feltet.
Vi anbefaler, at der bliver skabt mulighed for
et styrket samarbejde med udgangspunkt i
borgere med partnervoldsproblematikker.
Der skal være bedre mulighed for relationel
koordinering og samarbejde, både:
1) Internt i kommunerne på tværs af
afdelinger
2) På tværs af kommunerne
3) På tværs af sektorer i det omfang, det
lader sig gøre inden for retsplejelovens
rammer
Det kan fx ske ved at etablere fora for styrkelse
af samarbejde mellem kommuner, politi,
kriminalforsorgen, sundhedsvæsen, ambulan
te tilbud og krisecentrene, så der sikres bedre
muligheder for forebyggelse ved, at borgere
berørt af partnervold bliver opdaget tidligt.
Ligeledes vil et øget samarbejde på tværs
sikre, at borgere kan blive henvist til de rigtige
hjælpeforanstaltninger. Samarbejdet kan even
tuelt fungere som lokalrådsmøder eller som
tidligere projekter, der har givet gode resultater,
såsom Interventionscentret Østjylland.
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Anbefaling 5: Indføring af risiko- og
sikkerhedsvurderingsværktøjer
Omkring en tredjedel af voksen- og social
afdelingerne og omkring halvdelen af børneog familieafdelingerne angiver, at risiko- og
sikkerhedsvurderinger indgår som en del af
medarbejdernes samtale med voldsudsatte.
Men kun enkelte kommuner angiver, at der
bliver anvendt et konkret risiko- og sikker
hedsvurderingsredskab til at vurdere den
voldsudsattes sikkerhed i sager om partner
vold. Få kommuner anvender således konkre
te risiko- og sikkerhedsvurderingsværktøjer i
udredningen. Det betyder, at nogle voldsud
satte borgeres niveau af risiko ikke bliver
afdækket.
I takt med udarbejdelsen af den overordnede
nationale strategi og de kommunale hand
lingsplaner for arbejdet med partnervold,
anbefales det, at der i kommunerne bliver
indført lovkrav om risiko- og sikkerheds
vurdering og screening i mødet med volds
udsatte og voldsudøvere samt undervisning
i anvendelsen af konkrete udvalgte værktøjer.
Anbefaling 6: Mere viden om målgrupper,
sagsbehandling og indsatser
Undersøgelsen har vist, at kommunerne især
har erfaringer med voldsudsatte kvinder og
mindre erfaring med voldsudsatte mænd.
Derudover støder kommunerne også på
tilfælde af vold blandt ældre, demente og
unges vold mod forældre. Den viser også,
at kommunerne i mindre omfang anvender
systematiske redskaber ved sagsbehandling
af borgere. Ligesom der er få specialiserede
indsatser rettet mod voldsudøvere og volds
udsatte i kommunalt regi. Undersøgelsen har
desuden vist, at kommunerne sjældent møder
voldsudsatte tidligt.
Ud fra undersøgelsen anbefaler vi, at der
bliver iværksat forskningsbaserede under
søgelser, som giver os større viden om for
skellige målgrupper udsat for vold, og hvad
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der kendetegner dem - herunder vold mod
mænd, vold blandt ældre og unges vold mod
voksne. Der skal også identificeres gode
redskaber, som kan blive anvendt til sags
behandling i sager, hvor der er partnervold.
Der er ligeledes brug for viden om lovende
indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere.
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Kommunalt niveau: Anbefalinger til
ledere og medarbejdere

Kommunalt
niveau:
Følgende anbefalinger er målrettet
kommunale ledere og medarbejdere,
og skal sikre udførelsen af den over
ordnede strategi på den enkelte kom
munes niveau.

Anbefaling 7: Retningslinjer og arbejds
gangsbeskrivelser til medarbejdere
Undersøgelsen viser, at hverken ledere eller
medarbejdere i de otte voksen- og social
afdelinger, vi har besøgt, har handlingsplaner
eller arbejdsgangsbeskrivelser at arbejde ud
fra i forbindelse med sager om partnervold.
Gennem interviewene ser vi eksempler på
en vilje til at arbejde mere formaliseret med
området ud fra arbejdsgangsbeskrivelser og
viden om handlemuligheder.
For at kunne arbejde systematisk og forma
liseret med partnervold på baggrund af
en overordnet handlingsplan og strategi
anbefaler vi, at der bliver udarbejdet lokale
vejledende retningslinjer og arbejdsgangs
beskrivelser, der er tilpasset den enkelte
kommune og dennes praksisser, organisering
og muligheder.
Anbefaling 8: Øget vidensfundament og
opkvalificering af medarbejdere
Undersøgelsen viser, at kommunernes bered
skab sjældent indeholder medarbejdere med
specialiseret viden omkring partnervold,
og at få kommuner tilbyder kurser til deres
medarbejdere. I interviewene fremhæver
flere medarbejdere, at de oplever faglige
udfordringer ved sager om partnervold, og

at de selv opsøger intern oplæring og sparring
hos kolleger og medarbejdere på kommunens
krisecenter. Flere medarbejdere og ledere
efterspørger muligheder for øget viden,
sparring og erfaringsudveksling. Fra et
kommentarfelt i spørgeskemaet siger en
kommunal leder: ”Det er tilfældigt, den støtte
familien får, ud fra det kendskab medarbej
derne har til vold.” (Leder, børne- og familie
afdeling). Både blandt kommunale ledere
og medarbejdere er der altså et behov for
opkvalificering på området.
Vi anbefaler, at der bliver udviklet tilbud om
kurser til personale i forvaltninger og i den
borgernære del af kommunerne. Det kan fx
være kurser og efteruddannelse i forskningsog praksisbaseret viden om vold i nære
relationer, herunder forskellige målgrupper,
risikofaktorer og voldsformer, voldsdyna
mikker, screening og udredning, risiko- og
sikkerhedsvurderinger, konsekvenser samt
indsatser og henvisningsmuligheder. Lige
ledes anbefales det, at der bliver uddannet
rådgivere i kommunerne til at varetage råd
givningssamtaler – eller forløb – specifikt
målrettet partnervold.
Anbefaling 9: Information til borgere med
partnervoldsproblematikker i kommunerne
Undersøgelsen viser, at det kun er op mod en
tredjedel af kommunerne, der informerer om
indsatser til voldsudsatte borgere. Enten via
kommunens hjemmeside, i form af pjecer
eller under rådgivnings- og vejledningssam
taler med borgeren. Endnu færre informerer
om tilbud til voldsudøvere.
Derfor anbefaler vi, at der bliver udarbejdet
enkle og målrettede informationsmaterialer
til uddeling og ophængning i kommunernes
forskellige afdelinger, så både borgere og
sagsbehandlere bliver gjort opmærksomme
på mulige og tilgængelige tilbud - både i og
uden for kommunernes regi.
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Andre undersøgelser fra
Lev Uden Vold
Socialfaglig definition af psykisk vold i nære
relationer
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/
socialfaglig-definition-af-psykisk-vold/
Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk
vold i parforhold - kortlægning af forskning
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2018/08/rapport-konsekven
ser-af-psykisk-vold-web.pdf
Kortlægning af vejledninger og redskaber til
opsporing af vold i nære relationer
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2018/08/rapport-kortlaeg
ning-af-vejledninger-og-redskaber-web.pdf
Kortlægning af definitioner og begreber om
psykisk vold
https://levudenvold.dk/wp-content/uploads
/2018/07/kortlaegning-af-definitioner-ogbegreber-om-psykisk-vold-0718-1.pdf
Kortlægning af efterværn for voldsudsatte
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2018/09/rapport-eftervaern
-levudenvold.pdf
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Har du yderligere
spørgsmål, så gå ind på
www.levudenvold.dk
eller kontakt os på:
Lev Uden Vold
Prinsesse Maries Alle 17, 5.
1908 Frederiksberg
kontakt@levudenvold.dk
Tlf. 3151 4441
CVR: 38677519

