
Der findes fire tilbud uden for kommunalt regi, som du 
kan henvise en person, der udøver partnervold, til:

1. Psykologbehandling hos Dialog mod Vold
2.  Det telefoniske terapeutiske forløb ’Slip Volden’ hos 

Lev Uden Vold
3. Rådgivningsforløb hos Dansk Stalking Center
4.  Rådgivningssamtale hos Lev Uden Volds nationale 

hotline.

Herudover kan det også være relevant at henvise vedkom-
mende til en privatpraktiserende psykolog med speciale 
inden for området, hvis der fx er ventetid ved de speciali-
serede behandlingstilbud.

Psykologbehandling hos Dialog mod Vold 
Dialog mod Vold tilbyder psykologbehandling til personer, 
der udøver vold i en nær relation samt til vedkommendes 
partner og børn i både København, Odense og Aarhus. 
Formålet med tilbuddet er at stoppe borgerens voldeli-
ge adfærd og reducere skadevirkninger og eventuelle 
traumer hos partneren og eventuelle børn. En forudsæt-
ning for at komme i behandling hos Dialog mod Vold er, 
at borgeren tager ansvar for volden og har et ønske om at 
komme i behandling. 

Hele familien tilbydes individuelle forløb. Sideløbende med 
de individuelle forløb tilbydes familierne par- og familie-
samtaler samt gruppeforløb med andre personer, der har 
udøvet vold i en nær relation. Eventuelle børn tilbydes 
også børnegruppeforløb.

Kommunerne kan indgå en samarbejdsaftale med Dialog 
mod Vold, som giver kommunen mulighed for at henvise 
familier direkte til behandling, hvis familien er indstillet 
på at arbejde med voldsproblematikken. Aftalen kan fx 
tage udgangspunkt i at: 1) en borger med/uden børn 
flytter på krisecenter, 2) der er gennemført en § 50-   
undersøgelse, som bekræfter, at der er udøvet vold  
i familien, og 3) at der er en sag i Børnehuset, som 
bekræfter, at der er udøvet vold eller seksuelle overgreb.

Telefonisk terapeutisk forløb, Slip Volden,  
hos Lev Uden Vold
Du har også mulighed for at henvise den voldsudøvende 
borger til Lev Uden Volds telefoniske terapeutiske forløb 
Slip Volden, der henvender sig til borgere, der har udøvet 
vold i en nær relation eller er bekymret for at udøve vold 
i fremtiden. 

Tilbuddet hjælper borgeren med at kortlægge og skabe 
forståelse for de problemer, der ligger til grund for volden, 
og hjælper borgeren med at tilegne sig redskaber til at 
ændre reaktionsmønstre og opbygge aggressionskontrol. 
Borgeren får tilbudt op til fem samtaler af  en times 
varighed. Tilbuddet henvender sig til både mænd og 
kvinder. Også her er det en forudsætning for at tage del i 
tilbuddet, at den voldsudøvende borger ønsker at arbejde 
aktivt for at handle anderledes.

Rådgivningsforløb hos Dansk Stalking Center 
Dansk Stalking Center tilbyder samtaleforløb til borgere, 
der stalker et andet menneske. Tilbuddet har til formål at 
give borgeren værktøjer til at kunne forstå og håndtere de 
følelser og handlinger, der relaterer sig til stalkingen og 
den person, som borgeren kontakter. Dansk Stalking 
Center tilbyder både telefonisk rådgivning og rådgivning 
ved fysisk fremmøde.

Lev Uden Volds nationale hotline
Lev Uden Volds nationale hotline er døgnåben og tilbyder 
gratis og anonym telefonisk socialfaglig og juridisk råd - 
givning til mennesker, der har været udsat for voldtægt, 
og til mennesker, der er udsat for eller udøver vold i en 
nær relation, pårørende til personer der oplever partner-
vold, samt fagpersoner, der har spørgsmål på vegne af  
en borger. Hotlinen kan rådgive inden for alle former for 
vold og give borgeren information om relevante tilbud. 

På den nationale hotline bliver borgeren mødt af  social-
fagligt personale med et voldsfagligt speciale, som med 
udgangspunkt i en motiverende og narrativ tilgang støtter 
borgeren til at erkende og forstå volden og dens følgevirk-
ninger, motiverer til forandring og brobygger til relevante 
tilbud.  

Du kan fx henvise borgeren til Lev Uden Volds nationale 
hotline, hvis borgeren efterspørger råd givning nu og her, 
hvis borgeren har svært ved at erkende at være voldsud-
øver, hvis borgerens motiva tion er svingende, eller hvis du 
i dit samarbejde med borgeren er i tvivl om, hvilket tilbud 
der er mest relevant for borgeren.

Husk opmærksomhed på  
den voldsudsatte parts og 
eventuelle børns sikkerhed

Når du som fagperson er i kontakt med 
en borger, der udøver vold i en nær 
relation, er det vigtigt, at du også er 
opmærksom på den voldsudsatte parts 
og eventuelle børns sikkerhed, og sikrer 
dig, at de også tilbydes hjælp og støtte.

Hvis du er bekymret for, om den voldsud-
satte partner og/eller eventuelle børn er i 
akut fare, bør du henvende dig til politiet 
på tlf. 112.

Handlemuligheder ift. den voldsudøvende part

Kilde: Weih, N. & M. Leth 2021: ”Hvad er mine handlemuligheder?” (s. 66-90), i: Hvordan 
opsporer og håndterer jeg sager om partnervold? En håndbog til kommunale sagsbehandlere. 
København: Lev Uden Vold.
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