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Introduktion

Lev Uden Vold har i perioden 2018-2021 faciliteret efterværnsgrupper for 

tidligere voldsudsatte kvinder og mænd. Dette inspirationshæfte bygger på Lev 

Uden Volds erfaringer fra disse efterværnsgrupper. 

Inspirationshæftets målgruppe er fagpersoner og faglige ledere, som ønsker at 

oprette og facilitere efterværnsgrupper for voldsudsatte voksne. Det kan være 

ledere og medarbejdere på krisecentre, familiebehandlere i familiecentre, 

privatpraktiserende psykologer/psykoterapeuter og NGO’er indenfor 

voldsområdet. 

Inspirationshæftet beskriver det metodiske fundament for Lev Uden Volds 

efterværnsgrupper. Derudover præsenteres opbygningen af 

efterværnsforløbene samt øvelser, som har været virksomme i Lev Uden Volds 

efterværnsgrupper. 

Vi håber, at hæftet kan give inspiration til opbygning og facilitering af 

efterværnsgrupper i hele landet og ønsker alle relevante og interesserede 

aktører god fornøjelse dermed. 
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Lev Uden Volds efterværnsgrupper

Definition af efterværn, psykologisk efterværn og 

efterværnsgrupper:

Efterværn defineres som en indsats, der ligger i forlængelse 

af ophold og/eller efter afskærmning fra volden (Lev Uden 

Vold 2018: Efterværn for voldsudsatte).

Psykologisk efterværn er den type efterværn, der har en 

behandlende eller terapeutisk funktion (Lev Uden Vold 2018: 

Efterværn for voldsudsatte). 

Efterværnsgrupper er i denne sammenhæng terapeutisk 

efterværn, som gennemføres i grupper. Mødet med andre 

mennesker i sammenlignelige situationer er en væsentlig 

ressource i arbejdet med sociale, fysiske og psykiske 

problemer, og udgør essensen i gruppemetoden.

I april 2018 startede Lev Uden Vold de første efterværnsgrupper for tidligere 

voldsudsatte i samarbejde med en række krisecentre. Ved udgangen af 2018 

var der efterværnsgrupper både på Sjælland, på Fyn og i Jylland, og da 

projektet udløb i foråret 2021, var der 13 igangværende grupper på landsplan. 

166 kvinder og mænd har i løbet af hele perioden gennemført forløbet.

Forud for efterværnsgruppernes opstart udarbejdede Lev Uden Vold en 

kortlægning af de eksisterende efterværnstilbud for tidligere voldsudsatte på 

danske krisecentre (Lev Uden Vold 2018: Efterværn for voldsudsatte). 

Kortlægningen dokumenterede, at der på landsplan var relativt få 

psykologiske efterværnstilbud til kvinder og mænd, der har været udsat for 

vold. Samtidig viste undersøgelsen, at krisecentermedarbejdere vurderede, at 

behovet for psykologisk efterværn var relativt stort. 

Kortlægningens gennemgang af diverse efterværnstilbud viste et potentiale i 

at strukturere efterværnsindsatsen som et gruppeterapeutisk forløb med 

fagligt rustede gruppeledere, en grundig visitering og en fagligt fokus på at 

undgå re-traumatisering. 

Lev Uden Volds efterværnsgrupper blev udviklet på baggrund af viden fra 

denne kortlægning.
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Formål 

Det overordnede formål med Lev Uden Volds efterværnsgrupper var at sikre 

tidligere voldudsatte kvalificeret hjælp til at bearbejde de traumer, de havde 

været udsat for med henblik på at hjælpe dem til at reetablere et liv uden vold.

Det er Lev Uden Volds erfaring, at mange tidligere voldsudsatte efter parbrud 

kæmper mod at vende tilbage til gamle mønstre, at de har et lavt selvværd, at 

de oplever ensomhed og har problematikker omkring børns samvær med 

voldsudøveren. 

På den baggrund var de konkrete mål for efterværnsgrupperne at understøtte 

den enkelte deltager til at:

• Bearbejde sine voldsoplevelser.

• Opnå styrket selvværd, selvtillid og stærkere handlekompetencer.

• Øge uafhængigheden af voldsudøveren.

• Opbygge et positivt netværk.
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Målgruppe
Målgruppen for Lev Uden Volds efterværnsgrupper var voldsudsatte 

kvinder og mænd, der havde brudt med volden og evt. havde været på 

krisecenter eller deltaget i et ambulant tilbud.

Det var en forudsætning for deltagelse i Lev Uden Volds efterværnsgrupper, 

at deltagerne havde stabilitet i deres liv og var klar til at modtage terapi. Det 

betød, at andre potentielt problematiske forhold i deltagernes liv, som fx 

boligforhold, økonomi og evt. familieretssager som udgangspunkt skulle 

være så stabiliserede, at deltagerne havde overskud til at arbejde med 

følgevirkningerne af den vold, de havde oplevet, og til at se frem mod at 

genskabe et liv uden vold.

For at undlade at bakke op om mestringsstrategier, der fastholder personen i 

et forhold til en voldsudøver, var tidligere voldsudsatte kvinder og mænd, 

som gik tilbage til voldsudøveren, ikke inkluderet i målgruppen for 

efterværnstilbuddet. 

Tjekliste til visitationssamtalen 

Følgende afdækkes: 

• Er deltageren tidligere voldsudsat? Få et par konkrete 

eksempler på volden og hvordan den foregik.

• Er deltageren ude af det forhold, hvor hun/han var 

udsat for vold?

• Er deltageren i sikkerhed fra volden?

• Er deltagerens liv stabilt nok til at hun/han kan følge et 

gruppetilbud?

• Hvilke forventninger har deltageren til gruppeforløbet?

Deltageren orienteres om følgende:

• Præsentation af de overordnede mål for 

efterværnstilbuddet.

• Beskrivelse af, hvordan der arbejdes i gruppen. 

• Orientering om tavshedspligt og underretningspligt.
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RAMMER, RESSOURCER OG 
KOMPETENCER
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Rammer

Overordnet struktur for Lev Uden Volds 

efterværnsgrupper:  

• Deltagerne rekrutteres via selvhenvendelse, krisecentre 

eller Lev Uden Volds hotline.

• Gruppeleder gennemfører visitationssamtaler.

• Grupper af 6-8 deltagere sammensættes.

• Forløb af 10x3 timer planlægges og gennemføres.

• Grupperne faciliteres af en psykolog/psykoterapeut.

• Grupperne mødes typisk hver 14. dag. Forløbet kan dog 

også gennemføres i en mere intensiv form, hvor 

møderne foregår ugentligt.

• Datoerne meldes ud på forhånd.

• Deltagerne har forpligtet sig til at deltage og de melder 

afbud, hvis de ikke kan komme. 

• Hvis en deltager er fraværende mere end tre gange, 

tager gruppelederen en snak med vedkommende og de 

genovervejer sammen den videre deltagelse. 

Lev Uden Volds efterværnsgrupper blev som udgangspunkt gennemført i 

samarbejde med krisecentre, som hjalp med rekruttering til grupperne og 

stillede lokaler til rådighed. Derudover deltog medarbejdere fra krisecentrene 

ofte i gruppeforløbene som med-facilitatorer. 

Efterværnsgruppeforløbet blev afholdt i et lokale, hvor gruppedeltagerne 

enten kunne sidde i rundkreds eller ved et bord, og hvor der i lokalet var en 

tavle eller en flipover, som gruppelederne kunne anvende til at skrive 

deltagernes udsagn på.

Lokaliteterne blev valgt, så både adressen og det konkrete mødelokale var 

sikkert for alle gruppedeltagere at komme i. Der blev ikke skiltet med 

gruppens afholdelse, hvis en eller flere gruppedeltagere levede i skjul for deres 

voldsudøver.

En fordel ved samarbejdet med krisecentrene var også, at der på mange 

krisecentre er kompetencer til at foretage risikovurderinger og at udarbejde 

sikkerhedsplaner for deltagerne, hvis dette skulle være nødvendigt (for 

inspiration til risikovurderinger se Lev Uden Vold 2019: Risikovurdering af Vold 

i Nære Relationer). 
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Estimat over timeforbrug pr. gruppe

Udarbejde metodisk fundament og program: Ca. 40 timer

Koordinering med krisecenter: Ca. 20 timer

Visitationssamtaler: Ca. 10 timer

Gennemførsel af gruppesessioner inkl. forberedelse 

og afrunding:
Ca. 50 timer 

Journalførelse: Ca. 10 timer

Supervision og faglig sparring: Ca. 10 timer

Evaluering: Ca. 10 timer

I alt Ca. 150 timer
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Gruppelederens kompetencer

For Lev Uden Vold var det afgørende, at gruppelederen havde følgende 

kompetencer for at være kvalificeret til at lede et efterværnsgruppeforløb:

1. For det første skulle gruppelederen være uddannet psykolog eller 

psykoterapeut, arbejde ud fra et metodisk fundament og løbende deltage i 

supervision og faglig refleksion. I Lev Uden Volds efterværnsgrupper blev 

der arbejdet ud fra en narrativ og responsbaseret metode. 

2. For det andet skulle gruppelederen have viden om de forskellige 

voldsformer, voldens kompleksitet, voldsudsattes reaktionsmønstre og 

følgevirkninger af vold. Her var det også centralt, at gruppelederen vidste, 

hvordan man kan spørge ind til vold samt hvilke følgevirkninger af 

volden, man skal være opmærksom på.

3. For det tredje skulle gruppelederen have kompetencer i forhold til 

gruppeterapi og gruppeledelse. Dels for at sikre, at gruppeforløbet ikke 

førte til re-traumatisering. Dels for at sikre, at gruppedeltagerne blev 

mødt ligeværdigt af både gruppeleder og de øvrige deltagere, så 

deltagerne kunne få gavn af gruppeforløbet.

Terapeutisk 
metodisk fundament

Viden om 
gruppeterapi og 
gruppeledelse

Voldsfaglig 
viden
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DET TEORETISKE OG METODISKE 
FUNDAMENT FOR LEV UDEN VOLDS 

EFTERVÆRNSGRUPPER
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Voldsforståelse

I Lev Uden Volds efterværnsgrupper var der fokus på at hjælpe deltagerne til 

at forstå og identificere den vold, de havde været udsat for, at hjælpe dem til at 

bearbejde volden og at klæde dem på til at reetablere et liv uden vold. 

Lev Uden Volds efterværnsgrupper byggede på en forståelse af vold, som læner 

sig op ad Socialstyrelsens definition:

”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en 

anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader 

personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan 

have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører 

handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der 

sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.” 

(Socialstyrelsens hjemmeside, 2021).

Vold kan komme til udtryk på forskellige måder. Voldsformerne optræder 

typisk i forskellige kombinationer, men kan også forekomme enkeltvis.

Læs mere om voldsformerne i Lev Uden Vold 2021: Hvordan opsporer og håndterer 

jeg sager om partnervold? En håndbog til kommunale sagsbehandlere.
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Voldsforståelse

Fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger

Partnervold kan forårsage meget alvorlige fysiske, 

psykiske og sociale følgevirkninger for den udsatte 

part. Det kan fx være følgevirkninger som kroniske 

smerter som følge af brud og skader, spontane 

aborter, lavt selvværd, PTSD, angst, selvskade, 

selvmordsforsøg, alkohol- og stofmisbrug samt 

isolation fra omverdenen (Lev Uden Vold 2018: 

Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i 

parforhold - kortlægning af forskning.). 

Vold er særligt kompleks, når man udsættes for vold af en, man også har en 

kærlighedsrelation til. At bryde ud af et forhold præget af vold kan være en 

lettelse, men for nogle er det også sorgfuldt, idet der kan være en stor sorg 

forbundet med at miste sin partner og familie. Denne sorg kan for den 

voldsudsatte være svær at forholde sig til. Dels fordi man kan opleve, at 

omgangskredsen ikke forstår sorgen og savnet. Dels fordi det kan føles 

ambivalent både at savne sin ekspartner og være lettet og glad over at være 

væk fra partneren. Disse ambivalente følelser bør gruppelederen give plads til, 

anerkende og rumme.

Tvivl, skam- og skyldfølelse kan medvirke til, at voldsudsatte ikke søger hjælp 

og ikke fortæller nogen om volden. Det kan både være, fordi de frygter, at 

venner, familie og fagpersoner ikke vil tro på dem, hvis de fortæller om volden. 

Det kan også være, fordi de er bliver mødt af spørgsmål og kommentarer fra 

deres nærmeste omgivelser, der har betvivlet volden, hvis de har forsøgt at 

betro sig til nogen. Endelig kan nogle voldsudsatte også selv være i tvivl om, 

hvorvidt det, de har været udsat for, er vold, ligesom de kan føle, at de selv er 

skyld i volden (Isdal, 2000: Meningen med volden). 
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FORTÆLLINGER FRA 
EFTERVÆRNSGRUPPER

Om voldens kompleksitet: ”Jeg blev ved med at sige til mig selv, at volden ikke var så 

slem. Jeg overbeviste mig selv om, at min mand elskede mig, på trods af at han udsatte mig 

for vold. Han undskyldte ofte for volden. Samtidig gav han mig skylden for den. Han 

kunne fx finde på at sige, at jeg bare burde overholde mine aftaler, så ville det ikke ske. Jeg 

var bange for hans aggression og vrede. Jeg frygtede, at han ville gøre mig og børnene 

ondt, hvis jeg gik fra ham. Jeg ville ønske, at jeg havde forladt ham før, men det var 

umuligt. Derfor fortalte jeg ingen om volden, heller ikke mine tætteste veninder eller 

familie. Han var altid sød, når der var andre til stede, så de fleste i vores omgangskreds 

troede, at vi var lykkelige sammen.”

Om tvivl: ”Min eksmand slog mig og fratog mig muligheden for at give vores lille 

spædbarn mad. Han tvang mig til at tage stoffer, så jeg ikke kunne amme min baby. Mit liv 

var i fare, men alligevel troede jeg ikke, at min situation var alvorlig nok. Jeg tog på 

krisecenter i en tilspidset situation, jeg troede, at jeg bare skulle være der weekenden over, 

men jeg endte med at være der et halvt år.”

Om voldens følgevirkninger: ”Inden jeg blev udsat for vold, var jeg nok lidt naiv og 

troede på det bedste i andre mennesker. Det er blevet ødelagt. Nu har jeg ikke tillid til 

andre mennesker. Jeg vil gerne genfinde mig selv, for det er som om, at volden har visket 

mig ud. Jeg vil dog ikke genfinde mig, som den jeg var, men som en ny og klogere person, 

der ikke er naiv, men realistisk, og som tør at stole på andre mennesker igen.”
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Metodisk fundament
– den narrative metode

Der arbejdes indenfor den narrative metode med identitet, 

nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og 

respektfuld måde. Gennemgående og kendetegnende for 

den narrative metode er, at den voldsudsatte mødes med 

ligeværdighed, respekt og tro på, at hun eller han kan 

skabe forandring i sit liv.

Den narrative metode har betydning for, hvordan 

efterværnsgruppeforløbet planlægges, herunder hvilke 

øvelser der anvendes i de forskellige gruppesessioner. På 

side 27 i afsnittet om gruppeforløb og øvelser er der et 

eksempel på en øvelse, som er tæt koblet til den narrative 

metode, nemlig øvelsen ”Voldshistorier og bevidning”. 

Bevidning er en central del af den narrative metode. Ofte 

oplever deltagerne, at de kan spejle sig i hinandens 

oplevelser og føler sig mindre alene. Bevidningen skaber 

altså både værdi for fortælleren, vidnet og dem, der lytter.

Den narrative metode var det ene metodiske ben, Lev Uden Volds 

efterværnsgrupper var bygget op omkring. 

Den narrative metode er grundlagt af Michael White (White 2006: Narrativ 

Praksis). 

Narrativ betyder ”fortælling”, og ordet repræsenterer den fortælling, vi som 

mennesker har om os selv og vores liv. 

Den narrative metode lægger vægt på, at det er problemet, der er et problem –

det er ikke personen, der er et problem. Der arbejdes med dette via 

eksternalisering, som går ud på at adskille problemet fra personen. 

Når vi eksternaliserer et problem, kan vi tale om det udefra, ligesom vi kan give 

det et navn. En gruppedeltager kan fx opleve sig selv som en person, der ikke 

længere ved, hvad hun eller han vil i livet. Navnet på problemet kan her være 

”usikkerheden”. Usikkerheden er måske kommet som en konsekvens af at have 

oplevet vold, og betyder altså, at gruppedeltageren ikke længere ved, hvad hun 

eller han vil.

Man kan nu adskille usikkerheden fra personen og se usikkerheden som et 

problem, man kan gøre noget ved, fremfor at se problemet som en del af 

personligheden. Man kan også tale om tidspunkter i gruppedeltagerens liv, hvor 

usikkerheden ikke var der. Gennem et fokus på alternative fortællinger kan der 

skabes nye handlemuligheder og en ny mere foretrukken identitet eller fortælling. 
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Metodisk fundament
– den responsbaserede tilgang

Eksempel 

Solveig: ”Jeg er ked af, at jeg ikke fik sagt fra.”

Gruppeleder: ”Ved du, hvorfor du ikke sagde noget i 

situationen?”

Solveig: ”Fordi jeg var bange for, hvad han ville gøre 

ved mig.”

Gruppeleder: ”Okay, så du har gjort dig nogle tanker 

om, hvad du skal gøre for at passe på dig selv?”

Solveig: ”Ja.”

Gruppeleder: ”Hvad er det, du gør for dig selv i denne 

situation?”

Solveig: ”Jeg passer på mig selv.”

Gruppeleder: ”Hvad tænker du om, at du formår at passe 

på dig selv i den situation?”

Solveig: ”Det har jeg det rigtig godt med.”

Gruppeleder: ”Er der andre ting. du kan gøre for at 

passe på dig selv?”

Den responsbaseredet tilgang var det andet metodiske ben i Lev Uden Volds 

efterværnsgrupper.

Den responsbaserede tilgang er et perspektiv, som er udviklet specifikt til 

voldsområdet, og er i familie med den narrative metode, idet den også har 

fokus på fortælling og sprog. Det er en grundopfattelse i den responsbaserede 

tilgang, at der altid vil være en respons på volden (Wade 1997: Small Acts of 

Living) – altså en modstand mod volden. Modstanden er ikke nødvendigvis en 

aktiv handling, men kan også være en tavs respons, en tanke, en længsel efter 

noget andet eller en nægtelse af at opgive håbet. Responsen vil være tilpasset 

konteksten og magtforholdet i den specifikke relation og situation. 

Med udgangspunkt i den voldsudsattes fortællinger identificerer og 

italesætter gruppelederen den voldsudsattes respons mod volden. Herigennem 

vokser den voldsudsattes oplevelse af værdighed og selvrespekt, idet 

responsen viser, at hun/han har passet på sig selv og forsøgt at komme væk 

fra volden.

En måde, hvorpå gruppelederen kan identificere responsen, kan være ved at 

spørge: ”Lige da det skete, hvad gjorde du så for at passe på dig selv?” og at 

fortsætte med at spørge: ”Hvad håbede du på at opnå med det?”. Hvis 

gruppedeltageren svarer ikke at have gjort noget, kan gruppelederen spørge: 

”Hvad gjorde du da du ingenting kunne gøre?” Den slags spørgsmål kan 

hjælpe gruppedeltageren til at se sin respons mere tydeligt.
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GRUPPEFORLØB OG ØVELSER
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Program for gruppeforløb

•Præsentationsrunde

•Rammer og regler for gruppen

•Målopgave

•Terapeutisk runde

Fase 1: Opstart og gruppekultur 
(gruppesession 1-2)

•Terapeutisk runde
•Responsøvelse
•Voldshistorier og bevidningsbreve

•Undervisning

Fase 2: Gruppeterapi og bearbejdning 
(gruppesession 3-7)

•Terapeutisk runde
•Opfølgning på mål
•Afslutning af gruppen

•Evt. beslutning om netværksgruppe 

Fase 3: Afrunding og fokus på videre 
forløb (gruppesession 8-10)

Lev Uden Volds efterværnsgrupper bestod af ti gruppesessioner af tre timers 

varighed, som fordelte sig over tre faser: 

• Fase 1: Opstartsfase med fokus på etablering af gruppekultur

• Fase 2: Gruppeterapi med fokus på at bearbejde deltagernes 

voldserfaringer og at styrke deres handlemuligheder

• Fase 3: Afslutningsfase med fokus på afrunding og videre forløb

Alle ti gruppesessioner var bygget op omkring en fast struktur, som var: 

1. Terapeutisk runde

2. Tema, fx responsøvelse/undervisning

3. Afsluttende runde

Der blev brugt forskellige øvelser i de ti gruppesessioner. Én af øvelserne –

den terapeutiske runde – var gennemgående for alle ti gruppesessioner, 

hvorimod resten af øvelserne knyttede sig til bestemte dele af 

efterværnsgruppeforløbets faser. 

I det følgende beskrives først den terapeutiske runde, derefter gennemgås de 

resterende øvelser, som blev brugt i gruppesessionerne. 
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Terapeutisk runde
Gennemgående øvelse i alle gruppesessioner

White har udviklet fire bevidningskategorier, som er 

nyttige til at skabe en struktur og ramme omkring 

bevidningen (White, 2008: Kort Over Narrative Landskaber):

1. Udtrykket: Hvad gjorde indtryk på dig?

2. Metafor: Hvilke billeder af personens liv og identitet 

blev fremkaldt hos dig?

3. Genklang: Hvad i dit eget liv gør, at netop dette 

vækkede genklang hos dig?

4. Inspiration: Hvordan bevægede det dig/hvor flyttede 

det dig hen?

Terapeutiske runder var et gennemgående element i Lev Uden Volds 

efterværnsgruppeforløb.

En terapeutisk runde består i, at gruppelederen interviewer gruppedeltagerne på 

skift, mens de øvrige gruppedeltagere bevidner det fortalte. Bevidning er en 

central del af den narrative metode og består i, at én person fortæller om en 

oplevelse, hun eller han har haft, hvorefter en anden person bevidner 

fortællingen ved at genfortælle den. Der foregår således ikke en direkte dialog 

mellem fortæller og vidne. Det er endvidere en grundregel i metoden, at vidnet 

ikke giver gode råd eller vurderer fortællerens udsagn, men holder sig til sine 

egne erfaringer og den inspiration, vidnet tager med sig efter at have lyttet til 

fortælleren. 

Ved at deltagerne skiftes til at indtage de forskellige roller som vidne og 

fortæller, får de et større indblik i hinandens fortællinger og lærer noget nyt 

både om sig selv og de andre. Ofte oplever deltagerne, at de kan spejle sig i 

hinandens oplevelser og derfor kommer til at føle sig mindre alene, hvorfor 

bevidning er meget anvendelig i gruppeforløb.

Den terapeutiske runde tager typisk 1-2 timer, men kan tilpasses i forhold til, 

hvad der ellers er på programmet for den pågældende gruppesession. 

Det er gruppelederens opgave at fordele tiden mellem deltagerne og at sikre, at 

der både er tid til alle deltagere og de øvrige aktiviteter, der er planlagt for 

pågældende gruppesession.

20



Eksempel på en terapeutisk runde
Tanja har fortalt om en episode, hvor hun skulle udlevere sin 3–årige søn, Mads, til samvær med far. Bevidningen fra de andre i gruppen 

foregik på følgende vis: 

Gruppeleder: ”Hvad gjorde særligt indtryk på jer af det, Tanja sagde?” (Kategori 1: Udtrykket)

Maria: ”Jeg har skrevet nogle af de sætninger ned, Tanja sagde – må jeg læse dem op?”

Gruppeleder: ”Ja, endelig.”

Maria: ”Tanja sagde: ”Thomas overfaldt mig verbalt og kaldte mig en dårlig mor, som elsker at se sin søn græde”. Og ”Thomas siger, at jeg er 

langt ude og aldrig kan blive et forbillede for vores søn”. Tanja sagde også, at hun havde sagt ”det passer ikke” lige så stille, fordi hun ikke ville 

skændes foran deres søn”.

Gruppeleder: ”Maria, så du nogle billeder for dig, da du hørte Tanja fortælle?” (Kategori 2: Metafor)

Maria: ”Ja, jeg så en sten på en skrænt, og jeg så en person, der forsøgte at skubbe stenen udover kanten. Men det var umuligt, for stenen stod 

fast og var halvt nede i jorden. Tanja er ligesom stenen på kanten af skrænten. Thomas forsøger at skubbe hende ud over kanten, men det er 

umuligt, for selvom Maria kun protesterer stille, så står hun fast.”

Gruppeleder: ”Genkender du noget fra dit liv i forhold til det, du har hæftet dig ved i Tanjas fortælling?” (Kategori 3: Genklang)

Maria: ”Ja. Jeg kan huske engang, hvor min eksmand blev ved med at sige til mig, at jeg var en elendig mor, fordi jeg ikke havde lavet god nok 

aftensmad, og hvor min datter sad og lyttede på. Jeg kan huske, at jeg efter noget tid sagde til ham ”nu stopper du, det er simpelthen ikke i orden, 

at du kritiserer mig på den måde foran vores datter”. Det betød, at han ikke talte direkte til mig i tre dage – kun via børnene.”

Gruppeleder: ”Hvad tager du med efter at have lyttet til Tanjas fortælling?” (Kategori 4: Inspiration)

Maria: ”Det, jeg tager med mig, er, hvordan både Tanja og jeg har sagt fra og har kæmpet for retfærdighed. Men selvom vi gjorde det, stoppede 

volden ikke. Og det eneste rigtige for mig at gøre var at komme væk fra min eksmand, fordi han ville ikke erkende, at han behandlede mig 

dårligt, og til sidst var jeg nødt til at forlade ham for ikke at miste mig selv helt.”
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Præsentationsrunde
Fase 1 (gruppesession 1-2)

Eksempel fra præsentationsrunde: 

Gruppeleder: ”Vil du præsentere dig selv?”

Maria: ”Jeg er 27 år gammel. Jeg har ikke har nogen børn. Jeg 

har været sammen med en psykisk voldelig mand, der var 10 år 

ældre end mig selv. Vi gik fra hinanden for et halvt år siden.” 

Gruppeleder: ”Hvilket billede har du valgt?”

Maria: ”Jeg har taget et billede af en person, der står ved noget 

vand.”

Gruppeleder: ”Hvad illustrerer billedet for dig?”

Maria: ”Jeg elsker at være ved havet. Havet giver mig en følelse af 

ro. Jeg håber, at gruppen her kan give mig den samme følelse.”

Lev Uden Vold har gode erfaringer med at gennemføre præsentationsrunder 

med brug af billedkort. 

Gruppelederen fordeler billedkortene på bordet eller gulvet. Deltagerne bliver 

bedt om at trække et kort, der illustrerer noget, der har betydning i deres liv.

Herefter gennemføres en præsentationsrunde. Gruppelederen starter med at 

præsentere sig selv og kan dermed inspirere deltagerne. Herefter bliver 

deltagerne bedt om at præsentere sig ved både at fortælle, hvorfor de er med i 

gruppen og ved at fortælle om det billedkort, de har valgt. Gruppelederen kan 

evt. pege en ud, der starter deltagernes præsentationsrunde, hvorefter runden 

går på tur – fx uret rundt. 

Når en deltager oplever at kunne genkende sin egen fortælling i de andres 

fortællinger kan det bidrage til at skabe forbindelser mellem deltagerne. 

Fornemmelsen af genkendelighed kan medføre, at gruppemedlemmerne 

oplever sig forstået og i samme båd, hvilket fremmer trygheden i gruppen 

(Brok, Jordahn og Kjems (red.) 2014: Gruppemetode, s.12). 
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Rammer og regler for gruppen
Fase 1 (gruppesession 1-2) Tavshedspligt jf. forvaltningslovens § 27

I Lev Uden Volds efterværnsgrupper orienterede 

gruppelederen om dennes tavshedspligt. Tavshedspligten 

udspringer af et grundlæggende princip om, at klienter skal 

kunne give oplysninger til en psykolog i tillid til, at 

oplysningerne ikke videregives, idet klienten har krav på 

beskyttelse af sit privatliv. Grundlaget for tavshedspligten 

for alle psykologer, uanset hvor de virker, er straffeloven, 

som gør det strafbart at videregive, skaffe sig (indhente) 

eller udnytte fortrolige oplysninger (Dansk Psykologforenings 

hjemmeside, 2021).

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal du følge 

foreningens etiske regler. Her gælder, at psykoterapeuten –

med de undtagelser, der følger af lovgivningen – har 

tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret 

under terapien (Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside, 

2021).

Deltagerne har ikke tavshedspligt i strafferetslig forstand, 

men gruppelederen kan med fordel lægge op til, at alle 

deltagere har en etisk tavshedspligt.

For at skabe et trygt rum og en positiv gruppekultur bør rammer og regler for 

gruppen drøftes i opstartsfasen. Følgende temaer er relevante, når rammer og 

regler for gruppen aftales: 

• Tavshedspligt

• Regler for gruppens feedback til de enkelte deltagere

• Regler for, hvornår man må bryde ind ved individuel terapi i gruppen

• Andre vigtige regler som gruppen ønsker at iværksætte.

Deltagerne får til opgave at gå sammen to og to og tale om, hvilke regler og 

rammer, som vil gøre dem trygge i gruppen. Der afsættes 2x5 minutter til 

formålet. Efter to runder følger gruppelederen op i plenum, og der træffes i 

fællesskab aftale om, hvilke regler og rammer der er gældende for gruppen. 

Reglerne bør skrives ned og deles ud – ligesom de skal videregives, hvis der på 

et senere tidspunkt kommer nye deltagere ind i gruppen. 
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Målopgave
Fase 1 (gruppesession 1-2)

Eksempel fra målopgave:

Sussi: ”Jeg vil gerne have tillid til andre mennesker igen.”

Gruppeleder: ”Mener du tillid til alle mennesker, eller er det nogle 

konkrete personer, du tænker på?”

Sussi: ”Det er nok lidt til alle, men nok mest til mænd. Ej, der er også 

nogen jeg stoler meget på. Det er til mænd, til at turde stole på, at jeg 

igen kan få en kæreste, som jeg kan stole på og mænd i det hele taget.”

Gruppeleder: ”Ok, på en skala fra 0-100 procent, hvor 100 procent er, 

at du har tillid til mænd og især en mand, du gerne vil være kæreste 

med, hvilke procenttal er du så ca. på i dag?”

Sussi: ”Jeg er ikke særlig højt oppe, nok på 10-15 procent.”

Gruppeleder: ”Ok, hvor højt håber du på at komme op i procent gennem 

din deltagelse i dette forløb.”

Sussi: ”Hvis jeg kommer op på 70 procent, vil jeg være meget glad og 

tilfreds.”

I målopgaven formulerer deltagerne deres håb og ønsker for deres personlige 

udvikling i gruppeforløbet. Deltagerne får udleveret et ark med spørgsmål, 

som skal hjælpe dem til at formulere deres mål. De får 5 minutter til at udfylde 

arket. 

Dernæst gennemgås deltagernes mål i plenum og gruppelederen hjælper med 

at gøre målene konkrete, så der kan følges op på dem i slutningen af forløbet. 

Det er også gruppelederens opgave at facilitere en forventningsafstemning af, 

hvad der kan opnås gennem forløbet. Det kan fx være ved at bekræfte, at en 

deltager kan arbejde med en angstproblematik, men at det ikke kan 

garanteres, at deltageren efter endt gruppeforløb er fuldstændig fri af angsten.

Når gruppelederen har hjulpet den enkelte deltager med at konkretisere og 

kvalificere sine mål, kan de øvrige deltagere stille spørgsmål til målene. 

Gennemgang af deltageres målopgave kan fordeles over flere gruppesessioner.

• Hvad håber du på at få ud af gruppeforløbet?

• Har du konkrete ting, du ønsker at arbejde med i gruppen? 

• Hvilke? (f.eks. tillid til andre mennesker, blive bedre til at sige fra, 

åbne sig…. osv.) Kom gerne med konkrete eksempler.

• Hvordan vil du arbejde med disse mål (i gruppen og derhjemme)?

• Hvor vil du gerne være efter 10 gange?
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Responsøvelse
Fase 2 (gruppesession 3-7)

Eksempel fra responsøvelse:

Gruppeleder: ”Hvis jeg havde kunnet se dig igennem tiden med vold 

og i de sværeste situationer, hvilke små tegn på modstand, havde jeg 

mon så fået øje på?”

Emma: ”Mange gange nåede jeg at beskytte mit ansigt med mine 

hænder. Der var også et par gange, jeg løb væk fra ham og låste mig 

inde på badeværelset. Hvis jeg tænker på de sværeste situationer, 

hjalp det mig at være helt stille og gøre mig lille. Så var det som om, 

han pludselig så mig og stoppede med at slå. Jeg har altid vidst, at 

det ikke er ok at slå eller at behandle andre dårligt. Jeg har altid 

stået fast på, at det ikke er ok, det han har gjort, og jeg har også sagt 

det til ham mange gange efter volden. Jeg vidste også, at der ville 

komme et tidspunkt, hvor jeg ville gå fra ham, hvis han blev ved med 

at være voldelig. Jeg skulle bare finde det bedste tidspunkt og det 

mest sikre tidspunkt, for jeg vidste, at han ville blive helt vanvittig 

og meget farlig, når/hvis jeg forlod ham.”

Gruppeleder: ”Hvad gjorde det besværligt for din partner at være 

psykisk eller fysisk voldelig overfor dig?”

Emma: ”Når jeg begyndte at græde, eller når jeg satte eller lagde 

mig ned, og ligesom gjorde mig lille. Så var det som om, at han 

pludselig blev klar over, hvad han gjorde og så stoppede han. Måske 

fordi han ikke ville slå på én, der lå ned.”

Det er en grundforståelse i den responsbaserede tilgang, at der altid er en 

respons/modstand mod volden, og at ingen er passive ofre for vold. 

At identificere responsen mod volden giver deltagerne en oplevelse af, at de 

ikke er passive ofre, men at deres modstand og kamp mod volden ikke er blevet 

respekteret. Det kan være alt fra konkrete modstandshandlinger og ord til ting, 

de har gjort i det skjulte eller tænkt. En respons kan også være at tilpasse sig 

voldsudøveren for at beskytte sig selv og sine børn. Ved at blive bevidst om, 

hvilken respons man har haft mod volden, styrkes deltagerne, og hvis de 

tidligere har oplevet sig som passive modtagere af volden, kan dette perspektiv 

ændres gennem responsøvelserne.

Responsøvelsen kan være et interview, deltagerne laver med hinanden to og to 

eller øvelsen kan laves med terapeuten som interviewer. Et interview tager 15-

20 minutter. 

Interviewspørgsmål: 

• Hvordan overlevede du volden? 

• Hvis jeg havde kunnet se dig igennem tiden med vold og i de sværeste 

situationer, hvilke små tegn på modstand, havde jeg mon så fået øje på? 

• Hvilke værdier, værdigheder eller håb var vigtigt for dig at holde fast i? 

• Hvad gjorde det besværligt for din partner at være psykisk eller fysisk 

voldelig overfor dig? 

• Hvad var dine kneb og tricks, som din partner ikke kendte til, som var 

handlinger du gjorde for at passe på dig selv?
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Voldshistorier og bevidningsbreve
Fase 2 (gruppesession 3-7)

En voldshistorie er deltagerens egen fortælling om den oplevede vold. 

Gennem arbejdet med voldshistorier kan deltagerens erfaringer blive 

bearbejdet, og der skabes mulighed for nye fortællinger og handlinger. 

Det kan være sårbart at fortælle sin voldshistorie. Det er ikke sikkert, at alle 

deltagere er parate til eller har behov for at fortælle deres historie. Derfor bør 

det være valgfrit at deltage, og det bør understreges, at det er helt i orden at 

sige fra.

Den respons, deltagerne får fra gruppen, er vigtig i arbejdet med 

voldshistorier, fordi det kan hjælpe til en nuancering af fortællingen og skabe 

samhørighed og genkendelighed i gruppen. Responsen kan fx gives via 

såkaldte bevidningsbreve, som tager udgangspunkt de fire 

bevidningskategorier (se side 21).

Skabelon til bevidningsbrev:

Kære… 

Det, jeg lagde særligt mærke til, at du sagde, og som gjorde indtryk på mig, var… 

Det billede, jeg så for mig, var…. 

Det, jeg kom til at tænke på fra mit eget liv, var… 

Den inspiration, jeg tager med mig, er… 

Kærlig hilsen…

Øvelse med voldshistorie og bevidningsbreve:

1. En deltager fortæller sin voldshistorie i 10-15 

minutter. Gruppelederen stiller uddybende 

spørgsmål, hvis deltageren ønsker det, og tager 

noter på tavle. De øvrige gruppedeltagere noterer 

1-2 sætninger fra deltagerens fortælling, som gør 

særligt indtryk.

2. De øvrige gruppedeltagere producerer herefter et 

bevidningsbrev i ca. 15 minutter (deltageren, der 

har fortalt sin historie, skriver evt. et brev til sig 

selv eller en anden betydningsfuld person).

3. Gruppedeltagerne læser på skift deres 

bevidningsbreve højt.

4. Gruppelederen faciliterer, at deltageren, der har 

fortalt sin historie, responderer på brevene med 

udgangspunkt i sine umiddelbare følelser og 

refleksioner. 
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Undervisning
Fase 2 (gruppesession 3-7)

Det kan være nyttigt at undervise i emner, som kan hjælpe gruppedeltagerne 

til at identificere voldelige handlinger, at forstå egne responser og 

følgevirkninger og at udvikle handlekompetencer i eget liv og i forhold til 

voldsudøver. 

Lev Uden Vold har typisk undervist i voldsdefinitioner i forbindelse med 

efterværnsgruppeforløbene. Kompleksitet, tvivl, skam og skyld kan betyde, at 

det er en lang proces at blive klar til at bryde med en voldelig partner. Derfor 

kan det være nyttigt at arbejde med definitioner på vold i gruppen, da det kan 

være en hjælp til at indse volden. Det kan også være givtigt, at de 

voldsudsatte deler deres oplevelser med hinanden, så de kan spejle sig i 

hinandens fortællinger. Derudover kan der, afhængigt af de enkelte gruppers 

behov, fx undervises i kommunikationsformer og psykologiske teorier.

Undervisningen bør altid blive relateret til deltagernes egne erfaringer. Det 

kan gøres ved, at gruppelederen holder et oplæg om et givet emne, fx

definitioner af vold og forskellige voldsformer, hvorefter det drøftes i plenum, 

hvad deltagerne genkender/ikke genkender fra deres eget liv.

Det kan også gøres ved, at undervisningen begynder med, at deltagerne 

brainstormer og deler erfaringer omkring et givet emne, fx hvad seksuel vold 

er, og at gruppelederen først derefter holder sit oplæg med definitioner af 

seksuel vold.
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Opfølgning på mål
Fase 3 (gruppesession 8-10)

Eksempel på opfølgning på målopgave:

Gruppeleder: ”Hvad håbede du at få ud af gruppeforløbet?”

Anja: ”Jeg ville gerne lære at mærke efter i mig selv og at sige til og fra 

– især fra. Jeg havde også et ønske om at blive klogere på de mønstre, 

som jeg har haft i mine relationer til mænd.”

Gruppeleder: ”Hvor langt synes du selv, du er kommet i forhold til dine 

mål?”

Anja: ”Jeg oplever, at jeg stort set har nået de mål, som jeg satte i 

starten af forløbet. I starten af forløbet var jeg nok på, hvad der svarer 

til 1-2 på en skala fra 1-10 i forhold til at mærke mig selv, og nu er jeg 

på 8. Jeg kan også se, at det, jeg tidligere især har været ramt af, er et 

”hjælper-gen” eller et ”synd-for-gen”, og det har nogle gange snydt mig 

til at være for god ved andre og tro for længe på, at de ville noget godt. 

Jeg oplever, at jeg er godt i gang med at sige fra overfor dette.”

Gruppelederen beder løbende gruppedeltagerne om at genbesøge deres mål 

for efterværnsgruppeforløbet, så det sikres, at alle deltagere får bragt de 

ønskede problemstillinger i spil i gruppeterapien. 

I gruppeforløbets afslutningsfase har de terapeutiske runder et eksplicit fokus 

på at følge op på målene. Det sker ved, at gruppelederen beder deltagerne om 

at reflektere over, om de har opnået deres mål, hvorefter gruppedeltagerne  -

som i de øvrige terapeutiske runder – giver hinanden feedback med 

udgangspunkt i de fire bevidningskategorier (se side 21).

Hvis der er deltagere, der oplever, at de ikke har nået deres mål, kan det 

overvejes, om de skal henvises til anden hjælp. Det kan også være, at målene 

har ændret sig undervejs, og at det i stedet giver mening at tale om, hvad de 

har oplevet som meningsfuldt og givende i forløbet.

Spørgsmålene nedenfor kan bruges i faciliteringen af målopfølgningen: 

• Hvad håbede du på at få ud af gruppeforløbet?

• Har du arbejdet med de konkrete ting, du ønskede at arbejde med i 

gruppen? 

• Er der opstået nye mål i løbet af forløbet?

• Hvor langt synes du selv, du er kommet i forhold til dine mål med 

gruppeforløbet (evt. på en skala fra 1-10)?
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Afslutning i gruppen
Fase 3 (gruppesession 8-10)

Henvisning til øvrige tilbud

Gruppelederen bør i forbindelse med efterværnsgruppens 

afslutning drøfte med deltagerne, om de har brug for eller 

lyst til at blive henvist til et andet ambulant tilbud eller et 

netværkstilbud, når efterværnsgruppen er afsluttet.

Gruppelederen kan evt. før denne snak ringe til Lev Uden 

Volds hotline på tlf. 1888, for at få et opdateret overblik 

over relevante tilbud i det konkrete lokalområde. 

I afslutningsfasen skal gruppelederen forberede deltagerne på gruppens 

snarlige afslutning. Mange deltagere har oplevet gruppen som et trygt og 

fortroligt rum, hvor de kunne tale om alt det svære i deres liv. Nogle vil have 

udviklet nære relationer til hinanden. Der kan derfor også være sorg 

forbundet med at skulle sige farvel til hinanden og forløbet. 

For at imødekomme dette skal gruppelederen ved session 8 begynde at drøfte 

med gruppedeltagerne, om de har planer om at forsætte med at ses som 

selvhjælpsgruppe eller på anden vis forsætte kontakten. 

Det er ikke sikkert, at alle deltagere har lyst til at fortsætte kontakten, og det 

er derfor vigtigt at understrege, at hvis gruppen fastholder kontakt på den ene 

eller anden måde, skal det være valgfrit at deltage, ligesom det er helt i orden 

at sige fra.

Det er nyttigt, at gruppelederen planlægger den sidste gruppesession, så der 

er god tid til, at gruppedeltagerne kan gøre status over deres forløb og sige 

ordentligt farvel til hinanden. 

Det kan også være en god ide at lave en lille afslutningsceremoni, hvor 

gruppedeltagerne fx skriver nogle ord til hinanden på et postkort, og hvor 

man siger farvel til hinanden over en frokost el.lign.
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EVALUERINGSRESULTATER
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Evalueringsresultater

Lev Uden Volds efterværnsgrupper er blevet evalueret i samarbejde med 

Rambøll Management Consulting. 

Virkningen af efterværnsgrupperne er blevet evalueret ved en før- og 

eftermåling, der kortlægger efterværnsgruppedeltagernes trivsel (WHO-5), 

følelse af ensomhed (T-ILS), oplevede stressniveau (PSS) og selvopfattede 

handleevne (GSE). 

Deltagerne i efterværnsgrupperne udfyldte ved gruppestart en førmåling, der 

kortlagde deres trivsel, stressniveau, ensomhed og selvopfattede handleevne. 

Når deres gruppeforløb blev afsluttet, blev de bedt om at besvare en 

eftermåling på samme områder. 

I det følgende opsummeres resultater for de 117 deltagere (18 år eller 

derover), som pr. 31. december 2020 havde udfyldt både en før- og 

eftermåling. 
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Evalueringsresultater 

Af figur 1 fremgår det, at de 117 efterværnsgruppedeltagere, som både har 

gennemført en før- og eftermåling, samlet set oplever en positiv fremgang i 

deres trivsel efter at have deltaget i efterværnsgruppen. Konkret ses det af 

førmålingen, at da deltagerne startede i efterværnsgruppen, scorede de i 

gennemsnit 40 på WHO-5 trivselsskalaen fra 0-100, hvor 0 er udtryk for 

lavest mulig trivsel. Efter at deltagerne har afsluttet efterværnsforløbet, er 

deres trivselsscore steget til gennemsnitligt 50, hvilket er en positiv udvikling 

på 10 skalapoint. 

Af figur 2 fremgår udviklingen i stressniveau for de 117 

efterværnsgruppedeltagere, som både har gennemført en før- og eftermåling. 

Deltagernes stressniveau er opgjort på en skala fra 0-40, hvor en høj score er 

udtryk for et højt stressniveau. Det ses, at det gennemsnitlige stressniveau ved 

førmålingen var 23, mens det ved eftermålingen er faldet til 20, hvilket er et 

fald på 3 skalapoint. Der er altså sket en lille positiv ændring. 

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Førmåling

(n=117)

Eftermåling
(n=117)

Stor risko for depression/stressbelastning

Risko for depression/stressbelastning

Kilde: Rambøll Results. N=117

23

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Førmåling

(n=117)

Eftermålin
g

(n=117)

Moderat oplevet stressniveau Højt oplevet stressniveau

Figur 1: Trivselsmåling

Figur 2: Stressmåling
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Evalueringsresultater 

Af figur 3 fremgår udviklingen i den oplevede ensomhed for de 117 

efterværnsgruppedeltagere, som både har gennemført en før- og eftermåling. 

Deltagernes oplevede ensomhed er opgjort på en skala fra 3-9, hvor en høj 

score er udtryk for stor grad af oplevet ensomhed. Det ses, at den 

gennemsnitlige oplevede ensomhed ved førmålingen var 6,3, mens den ved 

eftermålingen var på 5,8. Der har dermed været et lille fald i ensomhed på 0,5 

procentpoint. 

Af figur 4 fremgår det, at de 117 efterværnsgruppedeltagere, som både har 

gennemført en før- og eftermåling, har oplevet en positiv fremgang i deres 

selvopfattede handleevne efter at have deltaget i efterværnsgruppen. Konkret 

ses det, at da deltagerne startede i efterværnsgruppen, scorede de i gennemsnit 

26 på skalaen fra 10-40, hvor 10 er udtryk for den laveste grad af selvopfattet 

handleevne. Efter at deltagerne har afsluttet efterværnsforløbet, er denne 

score steget til et gennemsnit på 28, hvilket er en positiv udvikling på 2 

skalapoint. 
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Figur3: Oplevet ensomhed

Figur 4: Selvopfattet handleevne

Kilde: Rambøll Results. N=117
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For flere af deltagerne i Lev Uden Volds efterværnsgrupper har det været 

meget betydningsfuldt at deltage i forløbet. Et eksempel på en tidligere 

deltager er Helle. Helle betegner sin deltagelse i efterværnsgruppen som 

det ”allerbedste”, der er sket i hendes liv, og siger, at efterværnsgruppen 

har været afgørende for, at hun fandt en vej ud af og væk fra volden. 

Helle husker tilbage på, hvordan hun før gruppedeltagelsen var plaget af 

skyld og skam, og at efterværnsgruppen ændrede det. I efterværnsgruppen 

mødte hun fem kvinder, som også havde oplevet vold, og som kæmpede 

med følgevirkninger som følge deraf, som svarede til Helles. 

Efterværnsgruppen blev et trygt og støttende rum, hvor der var plads til at 

dele alle svære oplevelser og følelser. 

Konkret hjalp efterværnsgruppen Helle med at ”finde sig selv igen” efter 

mange år, hvor hun ikke har haft fokus på sine egne behov – og hun 

fortæller, at både gruppedeltagerne og gruppelederen spillede en afgørende 

rolle for, at hun kom væk fra volden og fik genskabt et liv uden vold.

Helle er bare én af mange tidligere voldsudsatte, som er blevet hjulpet til at 

genskabe et liv uden vold gennem Lev Uden Volds efterværnsgrupper. 

Man kan lytte til Helles fortælling på Merantis: https://merantis.dk/

Afrundende fortælling 
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