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BAGGRUND 

De seneste omfangsundersøgelser af partner-

vold viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd 

hvert år udsættes for fysisk partnervold. Sam-

tidig udsættes over dobbelt så mange kvinder 

og mænd årligt for psykisk partnervold (Deen 

et al., 2018; Heide Ottesen & Østergaard, 

2018). 

Der er langt flere voldsudsatte, end der er 

pladser på krisecentre og tilbud om rådgiv-

ning og behandling. Ligesom der også er be-

grænset hjælp til de voldsudøvere, der ønsker 

hjælp til at bryde med den voldelige adfærd 

(Lev Uden Vold 2019b). Der er derfor et åben-

lyst mismatch mellem omfanget af kvinder og 

mænd, der bliver udsat for fysisk og psykisk 

partnervold, og de tilbud om hjælp, der findes 

i Danmark i dag.  

Udover menneskelige konsekvenser forårsa-

get af vold i nære relationer, koster vold i 

nære relationer ifølge Statens Institut for Fol-

kesundhed årligt det danske samfund 1 mia. 

kroner i blandt andet forøgede sundheds- og 

sociale omkostninger samt tabt arbejdsfortje-

neste, når kvinder og børn udsættes for fysisk 

vold i nære relationer (Helweg-Larsen, Kruse, 

Sørensen, & Brønnum-Hansen, 2010).  

Tal fra SFI viser, at børn, der har oplevet vold 

i hjemmet, koster samfundet 450 mio. kroner 

mere end børn, der ikke har oplevet vold i 

hjemmet (Lyk-Jensen, Bøg, & Lindberg, 

2017). Herudover tillægges udgifter til andre 

voldsformer, mere langsigtede omkostninger 

og omkostninger forbundet med voldsudsatte 

mænd, hvor tallene endnu ikke er blevet  

opgjort. 

Kommunerne er en vigtig indgang til at søge 

hjælp for socialt udsatte borgere, fordi kom-

munerne er forpligtede til at forebygge sociale 

problemer. Heriblandt kan voldsudsatte og 

voldsudøvende borgere opsøge kommunerne 

for at modtage eller blive henvist til hjælp. Da 

kommunerne varetager den borgernære kon-

takt, har de desuden et stort potentiale for at 

opspore partnervold og dermed iværksætte en 

indsats, der kan forebygge, at volden eskale-

rer, og at både menneskelige og samfundsøko-

nomiske omkostninger dermed forøges for 

samfundet som helhed og for de enkelte  

kommuner. 

Lev Uden Volds undersøgelse Partnervold – 

kommunernes praksis og indsats (Lev Uden Vold 

2019a) viser dog, at flere kommuner oplever 

udfordringer ift. at opspore partnervold samt 

med at etablere indsatser for voldsudsatte og 

voldsudøvende borgere.  

Undersøgelsen viser blandt andet, at: 

1) Størstedelen af kommunerne ikke har en 

tydelig organisering og et fast beredskab 

til håndtering af sager om partnervold. Der 

er fx ikke uddannet særligt personale til 

håndtering af disse sager, og der er ligele-

des ikke udarbejdet særlige vejledninger 

eller procedurer til håndtering af sager om 

partnervold. 

2) Partnervold sjældent opdages tidligt,  

men først når der er behov for en krise-

centerindsats eller social indsats over for  

børnene. 

3) De fleste indsatser, som voldsudsatte tilby-

des, sjældent er specialiseret ift. partner-

voldsproblematikker. 

4) Færre kommuner har tilbud til voldsudø-

vere sammenlignet med tilbud til voldsud-

satte, og generelt har kommunerne svært 

ved at placere voldsudøvere inden for de 

foranstaltninger, der ligger i servicelovens 

bestemmelser. 

Udfordringerne hænger i høj grad sammen 

med, at kommunerne kun har sparsom lovgiv-

ning at støtte sig op ad i arbejdet med part-

nervold.  

Imidlertid viser samme undersøgelse fra Lev 

Uden Vold (2019a), at flere kommuner, inden 

for den eksisterende lovgivning, har formået 

at iværksætte tiltag og indsatser særligt mål-

rettet partnervoldsproblematikker. 
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FORMÅL 

Formålet med dette inspirationshæfte er der-

for at fremhæve eksempler på gode kommu-

nale tiltag og indsatser, der netop imødekom-

mer ovenstående udfordringer ved kommu-

nernes arbejde med partnervold. Det vil sige 

tiltag, der bidrager til en tydelig organisering 

og et fast beredskab på området, tiltag der bi-

drager til en styrket opsporing af voldsudsatte 

og voldsudøvende borgere samt indsatser af 

rådgivnings- eller behandlingsmæssig karak-

ter, der er udviklet til specifikt at kunne hånd-

tere partnervoldsproblematikker og hjælpe 

voldsudsatte og voldsudøvende borgere til at 

bryde med volden. 

Tidlige og specialiserede kommunale tiltag og 

indsatser kan på sigt ikke bare nedsætte antal 

 

let af voldsudsatte og voldsudøvende borgere 

og forbedre trivslen for disse borgere. Tidlige 

og specialiserede kommunale tiltag og indsat-

ser kan potentielt også bidrage til at forbedre 

samfundsøkonomien og nedbringe de enkelte 

kommuners udgifter. Hvis kommunerne bliver 

bedre til at opspore partnervold, kan de sikre 

tidligere indsatser til voldsramte familier, der 

forebygger, at volden eskalerer, og at både 

menneskelige og samfundsøkonomiske om-

kostninger forøges. Møder man borgerne se-

nere i voldsforløbet, kan en mere specialiseret 

indsats forhindre gentagen partnervold og be-

hovet for en mere omfattende og omkost-

ningsrig indsats. 

Hensigten med dette inspirationshæfte er at 

fremvise gode eksempler på tiltag og indsatser 

fra kommunerne, som kommunale ledere og 

medarbejdere med fordel kan lade sig inspi-

rere af i arbejdet med partnervold i egen  

kommune. 

Flere af de tiltag og indsatser, der indgår i in-

spirationshæftet, har voldsudsatte kvinder 

som målgruppe. Dog kan elementer fra de for-

skellige tiltag og indsatser ligeledes benyttes 

ift. andre voldstyper og målgrupper end de 

nævnte - såsom i arbejdet med voldsudsatte 

mænd. De gode eksempler skal derfor ses som 

et inspirationshæfte, hvorfra man kan trække 

elementer fra på tværs af traditionelle mål-

grupper og voldstyper. 

I alt 22 eksempler på gode kommunale tiltag 

og indsatser indgår i inspirationshæftet fra 14 

forskellige kommuner. Eksemplerne er inddelt 

efter 5 temaer:  

1) Organisering og beredskab 

2) Opsporing af voldsudsatte og voldsudø-

vende borgere 

3) Ambulante indsatser til voldsudsatte  

4) Indsatser til voldsudsatte under ophold 

på et krisecenter 

5) Indsatser målrettet voldsudøvere 

Som de valgte temaer afspejler, tager inspira-

tionshæftet udgangspunkt i kommunernes ar-

bejde med voldsudsatte og voldsudøvende 

borgere ift. organisering, opsporing og indsat-

ser over for borgerne.  

Derimod dækker inspirationshæftet ikke ek-

sempler på tiltag og indsatser, som ligger i 

forlængelse af en indsats - såsom koordine-

rende rådgivning og efterværn. Der kan dog 

være en gråzone mellem en konkret indsats og 

den koordinerende rådgivning, der tilbydes i 

kommunerne i forbindelse med en borgers 

indskrivelse på et krisecenter. I hæftet indgår 

derfor enkelte eksempler på indsatser, der lig-

ger tæt på fx koordinerende rådgivning, men 

som samtidigt indeholder aspekter udover ko-

ordinerende rådgivning.  

Flere kommuner har organiseret et fast  

beredskab til at håndtere partnervoldspro-

blematikker og etableret faste tværfaglige 

samarbejder til opsporing af partnervold. 

Ligesom flere kommuner har iværksat spe-

cialiserede indsatser af behandlingsmæssig 

karakter eller rådgivningsforløb til både 

voldsudsatte og voldsudøvende borgere. 



 

   

 

4 

I inspirationshæftet indgår desuden udeluk-

kende tiltag og indsatser målrettet voksne 

borgere, som enten er blevet udsat for part-

nervold, eller som har udøvet partnervold. 

Der er ikke tale om en udtømmende liste over 

samtlige gode tiltag og indsatser i de danske 

kommuner. Inspirationshæftet indeholder ud-

valgte gode eksempler, som er blevet identifi-

ceret ud fra Lev Uden Volds undersøgelse 

Partnervold – kommunernes praksis og indsats 

samt gennem inputs fra undersøgelsens følge-

gruppe og organisationens overordnede følge-

gruppe. 

 

Rigtig god læselyst! 

 

 

  



 

   

 

5 

SÅDAN HAR VI INDSAMLET OG UDVALGT DE GODE EKSEMPLER  

De 22 eksempler er identificeret ud fra Lev 

Uden Volds undersøgelse Partnervold – kom-

munernes praksis og indsats (Lev Uden Vold 

2019a) og gennem inputs fra fagfolk på områ-

det. 

 

I alt 80 forskellige kommuner har i forbindelse 

med ovenstående undersøgelse besvaret et 

spørgeskema vedrørende deres praksis og ind-

sats ift. partnervold, mens sagsbehandlere og 

ledere fra 9 kommuner er blevet interviewet 

om dette. Ud fra disse spørgeskemabesvarel-

ser og interviews er en række gode tiltag og 

indsatser i kommunerne blevet identificeret. 

Derudover har fagfolk i Lev Uden Volds føl-

gegruppe, samt følgegruppen for den konkrete 

undersøgelse, haft mulighed for at komme 

med inputs til kommuner, hvori de har oplevet 

gode indsatser. 

Relevante medarbejdere og ledere fra de iden-

tificerede indsatser er hernæst blevet kontak-

tet vedrørende et uddybende telefoninterview. 

I alt 12 kommunale medarbejdere og ledere 

fra 10 forskellige kommuner er blevet inter-

viewet. Nogle medarbejdere og ledere er ble-

vet interviewet om flere forskellige indsatser i 

kommunen. De pågældende kommuner indgår 

derfor under flere temaer i inspirationshæftet. 

Derudover er nogle indsatser en del af et 

tværgående samarbejde mellem flere kommu-

ner. I disse tilfælde er kun én af kommunerne 

interviewet omkring indsatsen, mens de andre 

kommuner i samarbejdet fremgår i de respek-

tive beskrivelser. Kommunerne har inden ud-

givelsen fået tilsendt et udkast af de respektive 

beskrivelser, som de har haft mulighed for at 

kommentere. 

I udvælgelsen af de gode eksempler har vi lagt 

vægt på, om de pågældende tiltag og indsatser 

imødekommer nogle af de udfordringer, som 

kommuner oplever i deres arbejde med part-

nervold. Herunder om kommunen har en ty-

delig organisering og et fast beredskab på om-

rådet, har iværksat tværfaglige samarbejder til 

opsporing af partnervold, eller om kommunen 

tilbyder indsatser til voldsudsatte og volds-

udøvende borgere, der er specialiserede ift. at 

håndtere partnervoldsproblematikker. 

Endelig har vi udelukkende udvalgt tiltag og 

indsatser, som er målrettet voksne voldsud-

satte og voldsudøvende borgere. Kun enkelte 

af de konkrete indsatser, der indgår i hæftet, 

er blevet evalueret. Dette har derfor ikke væ-

ret et krav for udvælgelsen. Vi nævner det ek-

splicit, hvis indsatsen er blevet evalueret. 

Hvert eksempel er blevet beskrevet ud fra 6 

kvalitetskriterier, der netop bidrager til et 

styrket arbejde med området, og som imøde-

kommer de udfordringer, hovedparten af kom-

munerne oplever.  

De 6 kriterier er hver især et bidragende ele-

ment til en tydeligere organisering på områ-

det, et fast beredskab, en bedre opsporing af 

voldsudsatte og voldsudøvende borgere og 

mere specialiserede indsatser til både voldsud-

satte og voldsudøvere. 

Vi har beskrevet de enkelte eksemplers  

bidrag ud fra 6 kvalitetskriterier: 

1) Opkvalificering af medarbejderes og 

lederes viden og kompetencer 

2) Systematik og ensretning i arbejdet 

med partnervold 

3) En koordineret indsats 

4) En helhedsorienteret indsats 

5) Et forebyggende sigte 

6) Indsatser kun specialiseret ift. partner-

vold 
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Vi har i beskrivelsen lagt vægt på, om tiltaget 

eller indsatsen bidrager til: 

1. Opkvalificering af medarbejderes og 

lederes viden og kompetencer:  

Fx gennem relevante kurser og faste 

strukturer for (tvær)faglige diskussioner, 

sparring, videndeling og erfaringsud-

veksling. 

2. Systematik og ensretning i arbejdet 

med partnervold:  

Fx gennem tilbud bestående af faste defi-

nerede forløb eller gennem et fælles vi-

densafsæt for medarbejderne. 

3. En koordineret indsats:  

Fx gennem tværfaglige samarbejder på 

tværs af institutioner og sektorer eller 

kommunale forvaltninger og gennem 

tovholderfunktioner. 

4. En helhedsorienteret indsats:  

Fx ved, at indsatsen inddrager flere fami-

liemedlemmer i rådgivningen og behand-

lingen, eller hvis indsatsen har til hensigt  

at tage hånd om andre problemstillinger, 

som borgeren står over for - udover  

volden. 

5. Et forebyggende sigte:  

Fx en indsats som gives tidligt, der  

har til formål at forebygge, at volden 

eskalerer, og et krisecenterophold er  

nødvendigt. 

6. Indsats kun specialiseret ift. partner-

vold:  

Specialiserede indsatser kan både bestå  

af behandlingstilbud og rådgivningsfor-

løb. I vurderingen af, hvorvidt indsatsen 

er specialiseret ift. partnervold, er der 

lagt vægt på, om indsatsen har voldsud-

satte eller voldsudøvere som primær mål-

gruppe. Denne beskrivelse retter sig kun 

mod egentlige indsatser.  

Der vil også være andre kvalitetskriterier, 

som de enkelte eksempler kan bidrage til, ud-

over de ovenstående 6 kriterier, som vi har 

udvalgt. De 6 kvalitetskriterier skal derfor ses 

som eksempler på, hvordan de enkelte eksem-

pler kan bidrage til at imødekomme de udfor-

dringer, som hovedparten af kommunerne op-

lever i arbejdet med partnervold. 

 

 

TERMINOLOGI 

De anvendte begreber i inspirationshæftet ta-

ger udgangspunkt i den terminologi, der er 

blevet benyttet af de kommunale medarbej-

dere og ledere, når de har fortalt om tiltagene 

og indsatserne. Derfor bliver begrebet ”borge-

ren” primært benyttet om både den voldsud-

satte og voldsudøvende part i et forhold præ-

get af partnervold. Derudover benyttes begre-

berne ”voldsudsatte” og ”voldsudøvere” ved 

behov til at forklare, hvilken part borgeren er 

i det voldsprægede forhold samt de steder, 

hvor informanten selv har brugt det begreb. 

Endelig bliver begrebet ”den voldsramte fami-

lie” benyttet, og dækker over alle parter i en 

familie, der lever med vold. Dvs. både den 

voldsudsatte forælder, den voldsudøvende for-

ælder og eventuelle børn. 
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LÆSEVEJLEDNING 

Inspirationshæftet består af i alt 5 fokusområ-

der: 

1) Organisering og beredskab 

2) Opsporing af voldsudsatte og voldsudø-

vende borgere 

3) Ambulante indsatser til voldsudsatte 

4) Indsatser til voldsudsatte under ophold 

på et krisecenter 

5) Indsatser målrettet voldsudøvere 

Hvert fokusområde indledes med en beskri-

velse og afgrænsning af fokusområdet. Ved 

hvert fokusområde er der beskrevet 3 til 7 ek-

sempler på gode tiltag og indsatser inden for 

det pågældende fokusområde. For hvert en-

kelt tiltag eller indsats beskrives først indhol-

det af det konkrete eksempel. Derefter følger 

en beskrivelse af målsætninger for det pågæl-

dende tiltag eller indsats. For de indsatser, der 

er blevet evalueret, vil dette fremgå under ind-

satsens målsætninger. Endelig er der for hver 

indsats en afsluttende orange boks med en 

vurdering af, hvilke af de 6 kvalitetskriterier, 

som det enkelte eksempel bidrager til ift. at 

imødekomme de udfordringer, som hovedpar-

ten af kommuner oplever. 
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FOKUSOMRÅDE 1:  

ORGANISERING OG BEREDSKAB  

En tydelig organisering og et fast beredskab 

til håndtering af sager om partnervold er med 

til at systematisere og strukturere kommu-

nens arbejde med området og kan være med 

til at sikre, at medarbejderne har de rette 

kompetencer og handleanvisninger til at 

håndtere disse sager. En tydelig organisering 

og et fast beredskab sikrer en større opmærk-

somhed på partnervold, der muliggør opspo-

ring af voldsudsatte og voldsudøvende bor-

gere, så der hurtigere kan blive iværksat en 

indsats. Inspirationshæftets første fokusom-

råde fremhæver gode eksempler på kommu-

nernes organisering af arbejdet med partner-

vold. Herunder organiseringen af det bered-

skab, som kommunen har i mødet med volds-

udsatte og voldsudøvende borgere.  

En tydelig organisering og et fast beredskab i 

forbindelse med partnervold indebærer fx lo-

kale beredskabsplaner, der beskriver retnin-

gen for kommunens indsats mod partnervold 

til medarbejdere i relevante afdelinger. I for-

længelse af en tydelig organisering er der der-

udover et fast beredskab bestående af medar-

bejdere med særlige kompetencer eller særlig 

viden til at varetage sager om partnervold, sy-

stematisk registrering af sager om partner-

vold samt konkrete handleanvisninger for 

medarbejdernes håndtering af sagerne.  

Lev Uden Volds undersøgelse (2019a) viser 

imidlertid, at hovedparten af kommunerne 

ikke har beredskabsplaner og handleanvisnin-

ger for arbejdet med partnervold, ikke har et 

fast beredskab til håndtering af sager om part-

nervold og ikke har fokus på at uddanne med-

arbejdere til specifikt at kunne varetage sager 

om partnervold. Dog efterspørger flere ledere 

og medarbejdere i undersøgelsen opkvalifice-

ring af medarbejderes viden om partnervold, 

mulighed for tværfaglig sparring samt meto-

der til at arbejde mere formaliseret med områ-

det. 

Dette fokusområde giver eksempler på, hvor-

dan man kan organisere arbejdet med partner-

vold i en kommune og gøre det mere formali-

seret, systematisk og vidensbaseret. Under 

dette fokusområde indgår eksempler på kom-

muner, som har iværksat faste uddannelses-

dage og faglige netværk for medarbejderne 

med henblik på opkvalificering af medarbejde-

res viden. Ligesom der er eksempler på kom-

muner, som har organiseret faste samarbejds-

møder og mulighed for sparring og vidende-

ling på tværs af kommunale afdelinger og eks-

terne institutioner. 

 

 

Vi har fundet 4 gode eksempler på, hvordan kommuner har organiseret deres arbejde med 

partnervold. 

  



 

   

 

9 

Eksempel 1:  

To årlige temadage for ledere og medarbejdere, Odense Kommune 

 

Indhold 

I Odense Kommune deltager alle medarbej-

dere og ledere fra Familie- og Ungehuset 4-18 

år på temadage ca. 2 gange årligt. Familie-  

og Ungehuset 4-18 år er 1 ud af 3 dagbehand-

lingstilbud til udsatte børn, unge og deres  

familier under Odense Kommunes Center  

for Indsatser til Børn og Unge (CIBU).  

Familie- og Ungehuset 4-18 år tilbyder bl.a. 

behandling til familier, hvor barnet eller de 

voksne har været udsat for traumatiske ople-

velser. Det kan fx være familier, hvor børnene 

har overværet eller været udsat for fysisk  

eller psykisk vold. Behandlingen er både mål-

rettet barnet og forældre (se mere om traume-

behandlingstilbuddet under fokusområde 3,  

eksempel 3). 

På temadagene inviteres en ekstern oplægs-

holder til at fortælle om et særligt fokusom-

råde i kommunen. Fokusområdet varierer år 

for år. I 2019 er fokus for temadagene traume-

behandling, som bl.a. bliver tilbudt til familier 

præget af vold. Derfor har kommunen fx haft 

besøg af en psykolog, som har undervist i den 

neuroaffektive tilgang til at arbejde med trau-

mer. Et tidligere tema har eksempelvis været 

seksuelle overgreb. 

Temadagene forløber således, at formiddagen 

består af undervisning fra oplægsholderen, 

mens eftermiddagen bliver brugt på cases og 

øvelser. Et kursusudvalg bestemmer, hvem 

der skal inviteres til at holde oplæg, og hvad 

formålet med dagen skal være. 

Målsætninger for tiltaget 

Målsætningerne for de 2 årlige temadage er at 

opkvalificere medarbejdernes og ledernes vi-

den og kompetencer. Samt at diskutere og 

blive skarpere på, hvordan de kan arbejde med 

et givent område i kommunen. 

 

 

  

De 2 årlige temadage bidrager til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 2:  

Det faglige netværk Phønix for ledere og medarbejdere,  

Odense Kommune 

 

Indhold  

I Odense Kommune er der etableret et fagligt 

netværk, som kaldes Phønix. Netværket er for 

medarbejdere og ledere i de 4 driftsteams un-

der Familie- og Ungehuset 4-18 år.  

Familie- og Ungehuset 4-18 år er 1 ud af 3 

dagbehandlingstilbud til udsatte børn, unge 

og deres familier under Odense Kommunes 

Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). 

Familie- og Ungehuset 4-18 år tilbyder bl.a. 

behandling til familier, hvor barnet eller de 

voksne har været udsat for traumatiske ople-

velser. Det kan fx være familier, hvor børnene 

har overværet eller været udsat for fysisk eller 

psykisk vold.  

Behandlingen er både målrettet barnet og for-

ældre (se mere om traumebehandlingstilbud-

det under fokusområde 3, eksempel 3). 

 

Netværket mødes én gang om måneden til et 

møde af 2 timers varighed. Indholdet på mø-

derne varierer, men vil typisk bestå af faglige 

refleksioner og diskussioner af et tema, en ny 

metode eller ny forskning, som er relevant for 

den behandling, der tilbydes i Familie- og Un-

gehuset 4-18 år. Dette kan fx være litteratur, 

som alle har læst forud for mødet. På møderne 

kan der også være eksterne oplægsholdere el-

ler online kurser. Ligesom de også kan bruge 

møderne til at træne øvelser med hinanden. 

Målsætninger for tiltaget 

Målsætningen for det faglige netværk er at 

udvikle den viden, som medarbejdere og le-

dere har og starte faglige refleksioner, som 

kan opkvalificere både ledere og medarbejdere. 

Meningen er, at den viden, der opnås i det  

faglige netværk, tages med ind i det daglige 

arbejde. 

 

  

Det faglige netværk bidrager til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 3:  

Faste møder mellem kommunens familieområde og krisecentret hver  

14. dag, Randers Kommune 

 

Indhold 

I Randers Kommune er der etableret et tæt 

samarbejde mellem Randers Krisecenter og 

øvrige enheder under familieområdet i Ran-

ders Kommune. Randers Krisecenter er orga-

nisatorisk forankret som 1 ud af 6 centre tilhø-

rende familieområdet under familiechefen i 

Randers Kommune. De fem andre centre er 

hhv. Myndighedscentret, Familiecentret, Un-

gecentret, Familiefagligt Udviklingscenter 

samt Center for Pædagogisk, Psykologisk  

Rådgivning.  

Centerlederne fra de 6 centre tilhørende fami-

lieområdet holder centerledermøde hver 14. 

dag. På møderne drøfter lederne fx nye tiltag 

inden for deres specialiserede områder, og kan 

bl.a. drøfte fælles strategier for, hvordan Ran-

ders Kommune kan skabe den bedste indsats 

for udsatte familier. Herunder også familier 

med voldsproblematikker.  

Målsætninger for tiltaget 

Målsætningen med de faste møder er bl.a. at 

skabe et bedre tværgående samarbejde mellem 

de 6 centre og herunder også at danne gro-

bund for videns- og erfaringsudveksling på 

tværs af centrene. 

Det tværgående samarbejde er lykkedes på 

flere områder og kommer fx til udtryk ved, at 

medarbejdere på tværs af kommune og krise-

center trækker på hinandens kompetencer i 

konkrete sager. Hvis Myndighedscenteret får 

kontakt til en familie, hvor der er vold, vil de 

eksempelvis ofte kontakte krisecentret for fag-

lig sparring med fokus på den voldsfaglige 

problematik.  

Derudover kommer det tætte samarbejde bl.a. 

også til udtryk ved, at der er kultur for, at 

medarbejdere på kommunens dag- og døgn-

center for udsatte familier og medarbejdere på 

Randers Krisecenter i høj grad bruger hinan-

den som sparringspartnere. Hvis medarbej-

dere i døgncenteret finder ud af, at der er vold 

i en familie, kan de tage kontakt til krisecente-

ret ift. at vurdere, om familien i højere grad vil 

drage nytte af et krisecenterophold. Medarbej-

dere på Randers Krisecenter har omvendt 

også oplevet, at familier på krisecenteret har 

haft behov for en mere behandlingsmæssig- 

og familieorienteret indsats, og de er derfor 

blevet overført til dag- og døgncenteret. 

 

 

 

  

De faste møder bidrager til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 
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Eksempel 4:  

Årligt samarbejdsmøde mellem social- og arbejdsmarkedsområdet og  

krisecentret, Randers Kommune 

 

Indhold 

En gang årligt indkalder Randers Krisecenter 

medarbejdere og ledere fra relevante afdelin-

ger under social- og arbejdsmarkedsområdet 

og familieområdet i Randers Kommune til et 

årligt samarbejdsmøde på Randers Krisecen-

ter. På mødet deltager socialrådgivere fra kri-

secenteret samt 1-2 repræsentanter fra kom-

munens jobcenter, ydelseskontor, integrati-

onsenhed, myndighed for psykiatri, uddannel-

sesafdeling samt en fast kontaktperson under 

myndighedscenteret i familieafdelingen. De 

udvalgte repræsentanter er fra de afdelinger, 

som krisecentret primært har et samarbejde 

med omkring voksne voldsudsatte borgere og 

deres eventuelle børn. 

 

 

Det er socialrådgiverne fra krisecentret, der 

sætter dagsordenen for samarbejdsmødet. På 

mødet kan socialrådgiverne fra krisecentret fx 

orientere kommunen om nye tilbud på krise-

centret, mens de kommunale repræsentanter 

kan orientere om ny lovgivning inden for de-

res specialiserede område. Derudover bruges 

samarbejdsmødet til at drøfte, hvordan de for-

skellige kommunale afdelinger og krisecentret 

kan bidrage til og understøtte hinandens ar-

bejde med voldsudsatte borgere. 

Målsætninger for tiltaget 

Målsætningen med de årlige samarbejdsmø-

der er at skabe et bedre samarbejde og rum for 

videndeling på tværs af krisecenteret og de af-

delinger i kommunen, der typisk møder 

voksne voldsudsatte borgere og deres eventu-

elle børn. 

 

 

  

Det årlige samarbejdsmøde bidrager til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• Koordineret indsats 



 

   

 

13 

 

 

 

FOKUSOMRÅDE 2:  

OPSPORING AF VOLDSUDSATTE OG VOLDSUDØVENDE  

BORGERE 

Det andet fokusområde i inspirationshæftet 

fremhæver gode eksempler på, hvordan kom-

munerne har iværksat initiativer til opsporing 

af voldsudsatte og voldsudøvende borgere. 

Opsporing af voldsudsatte og voldsudøvende 

borgere er en væsentlig forudsætning for en 

tidlig og forebyggende indsats, der kan fore-

bygge, at volden og voldens konsekvenser 

eskalerer. 

Opsporing af partnervold kan fx ske gennem 

samarbejde med instanser uden for kommu-

nen, som kan komme i kontakt med voldsud-

satte og voldsudøvende borgere. Dette kan fx 

være politi og sundhedsvæsen. Opsporing af 

partnervold kan også styrkes vha. konkrete 

vejledninger til, hvordan medarbejdere kan 

spørge ind til og afdække eventuel partner-

vold, når de møder en socialt udsat borger. 

Lev Uden Volds undersøgelse (2019a) viser 

imidlertid, at få kommuner får kendskab til 

partnervold gennem opsøgende rådgivning og 

dermed ved selv aktivt at have opsporet bor-

geren. De kommunale ledere og medarbejdere 

fortæller, at fokus i de forskellige centre i 

kommunerne ofte er på andre problematikker 

end partnervold - såsom beskæftigelse - og at 

medarbejderne derfor ikke er opmærksomme 

på eventuelle partnervoldsproblematikker. 

Undersøgelsen viser dermed, at partnervold 

sjældent opspores tidligt, men derimod først 

når borgeren har brug for fx en krisecenter-

indsats eller en social indsats over for eventu-

elle børn. 

Dette fokusområde giver eksempler på, hvor-

dan man som kommune kan styrke opsporing 

af voldsudsatte og voldsudøvende borgere. 

Under dette fokusområde indgår eksempler på 

kommuner, som har etableret samarbejder 

med politi, sundhedsvæsen, andre kommuner 

og interesseorganisationer omkring opsporing 

af voldsudsatte og voldsudøvende borgere.

 

 

Vi har fundet 4 gode eksempler på, hvordan kommuner arbejder med at opspore voldsudsatte 

og voldsudøvende borgere i samarbejde med interne og eksterne instanser. 
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Eksempel 1:  

Interventionscenter for partnervold, Østjyllands Politikreds 

 

Indhold 

Interventionscenteret for partnervold er et 

forsøgsprojekt under daværende Ministerium 

for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold, der 

løb fra 2012 til 2014.  

Projektet var et forsøg på at etablere et inter-

ventionscenter for voldsudsatte og voldsudø-

vere i politisager, hvor der indgik partnervold. 

Interventionscenteret blev implementeret i 

Østjyllands Politikreds i samarbejde med 

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre 

(LOKK) og Dialog Mod Vold (DMV). 

I projektet identificerede politiet sager om 

husspektakler og partnervold i politikredsens 

døgnrapporter og kontaktede de involverede 

parter telefonisk for at motivere dem til at 

tage imod hjælp. Hvis parterne indvilligede i 

dette, videregav politiet oplysninger om dem 

til Interventionscenteret. Efterfølgende tilbød 

Interventionscenteret social, juridisk og psy-

kologisk støtte og rådgivning og forsøgte at 

bygge bro til videre relevant hjælp.  

Voldsudøvere blev tilbudt 5 samtaler, der om-

handlede deres muligheder og rettigheder. 

Samtalen berørte fordele og ulemper ved at 

fortsætte den nuværende adfærd, fremtidsper-

spektiver, voldens konsekvenser for vedkom-

mendes børn samt voldsudøverens eventuelle 

oplevelse af selv at have været udsat for eller 

vidne til vold i barndommen. Voldsudsatte 

blev tilbudt mellem 3 og 5 samtaler, der havde 

til formål at skabe bevidsthed om den volds-

udsattes konkrete livssituation, voldens kon-

sekvenser for den voldsudsattes børn samt 

hjælpe den voldsudsatte til at bryde med vol-

den og således forebygge fremtidig vold. 

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen for Interventionscenteret var 

at reducere følgerne af partnervold og hjælpe 

både voldsudsatte og voldsudøvere til på sigt 

at skabe et liv uden partnervold, at blive bedre 

til at opspore partnervold samt at tilbyde 

mere specialiseret hjælp til begge målgrupper.  

Projektet er blevet evalueret, og resultaterne 

viser, at Interventionscenteret i sin projektpe-

riode ydede rådgivning til i alt 319 personer.  

Herunder 107 personer, der havde udøvet 

vold, og 212 personer, der havde været udsat 

for vold.  De voldsudsatte vurderede, at de via 

rådgivningsforløbet oplevede en signifikant 

forbedring i forhold til at føle frihed, tryghed 

og at have handlemuligheder til at håndtere 

vold eller trusler om vold. Evalueringen pe-

gede desuden på, at voldsudsatte i Interventi-

onscentret fik hjælp til deres voldsproblemer 

tidligere i et voldsforløb end kvinder på krise-

centre, og at voldsudøvere fik hjælp tidligere i 

et voldsforløb hos Interventionscenteret end 

hos Dialog Mod Vold.

  

Interventionscenteret bidrog til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Et forebyggende sigte 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 2:  

Skadestuegruppen (samarbejde mellem kommune, politi, skadestue og 

Falck), Køge, Stevns og Solrød Kommune 

 

Indhold 

I 2011-2014 var der etableret et samarbejde 

mellem Forebyggelsesenheden i Midt- og 

Vestsjællands Politi, Køge Kommune, Stevns 

Kommune, Solrød Kommune, Herfølge Krise-

center, skadestuen på Sjællands Universitets-

hospital samt Falck. Samarbejdet blev kaldt  

Skadestuegruppen. 

Skadestuegruppen blev etableret i kølvandet 

på, at kommunerne havde oplevet flere jalousi-

drab inden for en kortere periode. Derfor tog 

politiet initiativ til at samle fagfolk på tværs af 

enheder med henblik på at optimere opsporing 

af voldsramte familier. 

Skadestuegruppen mødtes i 2 timer én gang i 

kvartalet. På møderne drøftede deltagerne fx 

udfordringer ved konkrete sager og nye tiltag 

i en af enhederne, mens krisecenteret delte 

specialiseret viden på området. På møderne 

var der også inspirationsoplæg fra bl.a. Dialog 

Mod Vold og LOKK. 

Skadestuegruppen udviklede ligeledes en fol-

der, som blev hængt op på steder, hvor volds-

udsatte kunne henvende sig. Der blev fx 

hængt foldere op på skadestuer og hos politiet. 

I folderen var der kontaktinformationer på 

steder, hvor borgeren kunne modtage hjælp 

samt henvisninger til hjemmesider, hvor bor-

geren kunne læse mere om partnervold. 

Målsætninger for tiltaget 

Målsætningen for Skadestuegruppen var først 

og fremmest at forbedre opsporingen af volds-

ramte borgere og på denne måde forebygge, at 

volden eskalerede og potentielt endte i grov 

vold eller drab. Derudover var det en målsæt-

ning at skabe rum for sparring og øge videns-

niveauet. 

 

 

 

 

 

  

Skadestuegruppen bidrog til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• Et forebyggende sigte 



 

   

 

16 

Eksempel 3:  

PSP-samarbejde ift. opsporing af partnervold, Køge Kommune 

 

Indhold 

I Køge Kommune har socialafdelingen etable-

ret et PSP-samarbejde, der er et samarbejde 

mellem politi, sociale myndigheder og psyki-

atri. Det primære formål med PSP-samarbej-

det er kriminalitetsforebyggelse, og målgrup-

pen for samarbejdet er således kriminalitets-

truede borgere. Herunder socialt udsatte og 

borgere med en psykisk sygdom. Det er også 

gennem PSP-samarbejdet, at kommunen of-

test opsporer partnervold.   

Når politiet opsporer partnervold i deres ar-

bejde, underrettes kommunen, hvis politiet 

vurderer, at der er behov for en kommunal 

indsats. I sådanne tilfælde sender politiet en 

døgnrapport til kommunen. Herefter vil kom-

munens udkørende team køre ud til den på-

gældende borger. 

En gang om måneden mødes repræsentanter 

fra politiet, psykiatrien og socialafdelingen i 

Køge Kommune. Her gennemgås de borgere, 

politiet har registreret i deres døgnrapporten 

inden for den seneste måned, og det sikres, at 

der bliver taget hånd om de borgere, der ikke 

allerede varetages i psykiatriens regi eller i so-

cialforvaltningen. På mødet bliver der også 

udvekslet informationer, der kan være rele-

vante for de andre parter at vide om den på-

gældende borger, eller som de skal være sær-

lige opmærksomme på, hvis de tager kontakt 

til borgeren. 

I PSP-samarbejdet drøftes i øvrigt fælles stra-

tegier for, hvordan der bedst kan blive taget 

hånd om familier, som er særligt udsatte.  

Målsætninger for tiltaget 

Det er en målsætning for kommunen, at man 

via PSP-samarbejdet når ud til flere borgere, 

end man tidligere har gjort. Herunder dem, 

der normalt ikke selv ville rette henvendelse 

til kommunen - fx i sager om partnervold. 

Derudover er det en målsætning at koordinere 

indsatsen omkring udsatte familier, sparre 

omkring hvordan man bedst tager hånd om 

familien samt at udveksle viden på tværs af 

enheder.   

 

 

 

  

PSP-samarbejdet bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• Et forebyggende sigte 
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Eksempel 4:  

Projekt Vold i Samlivet (samarbejde mellem kommune og politi),  

Slagelse Kommune  

 

Indhold 

Projekt Vold i Samlivet er et samarbejde mel-

lem Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 

og Slagelse Kommune, der har til hensigt at 

opspore voldsudsatte og voldsudøvende  

borgere. 

Politiet indrapporterer sager om gentagende 

husspektakler og samlivsrelateret vold til af-

delingen Rådgivning og Udbetaling, som bl.a. 

varetager området for voksne udsatte samt 

Afdelingen for Børn og Unge i Slagelse Kom-

mune. Herefter retter kommunen henvendelse 

til den voldsudsatte og voldsudøveren via et 

brev, hvori de gør opmærksom på, at kommu-

nen har modtaget en henvendelse om hus-

spektakler. I brevet tilbyder kommunen per-

sonlig eller telefonisk rådgivning og vejled-

ning hos en sagsbehandler. Derudover henvi-

ses der i brevet til andre hjælpende instanser, 

såsom misbrugscenteret samt kommunens 

åbne anonyme telefonrådgivning for voldsud-

satte. 

Hvis den voldsudsatte eller voldsudøvende 

part tager kontakt til kommunen, vil rådgiv-

ningen tage udgangspunkt i borgerens behov, 

som både kan bestå af en enkelt samtale eller 

et rådgivningsforløb. Rådgivningen kan fx 

handle om skilsmisse, vedkommendes boligsi-

tuation eller henvisning til andre tilbud. 

Hvis der er børn eller unge i familien, gør 

medarbejdere i Rådgivning og Udbetaling li-

geledes familien opmærksom på, at Afdelingen 

for Børn og Unge er informeret om husspek-

taklerne. I sager, der strækker sig over en 

længere periode, er familien tilknyttet den 

samme sagsbehandler gennem hele behandlin-

gen, så der kan opbygges et trygt og tillids-

fuldt forhold mellem familien og den kommu-

nale medarbejder.  

I de situationer, hvor en borger ikke retter 

henvendelse til kommunen efter at have mod-

taget brevet, sender kommunen et påmindel-

sesbrev til borgeren efter ca. 14 dage. Hvis 

borgeren ikke har henvendt sig efter de 14 

dage, og der er børn på adressen, tager en 

sagsbehandler fra Rådgivning og Udbetaling 

kontakt til Afdelingen for Børn og Familie og 

følger op på, om de har været i kontakt med 

familien, samt om der har været yderligere 

husspektakler. 

Målsætninger for tiltaget 

Målsætningen for Projekt Vold i Samlivet er 

at nedbringe antallet af sager om vold i hjem-

met. Projektet har et forebyggende sigte, da 

det er et mål at nå ud til de familier, hvor der 

er mistanke om vold så tidligt som muligt og 

på denne måde forebygge, at volden eskalerer. 

  

Projekt Vold i Samlivet bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Et forebyggende sigte 
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FOKUSOMRÅDE 3:  

AMBULANTE INDSATSER TIL VOLDSUDSATTE 

Inspirationshæftets tredje fokusområde frem-

hæver gode eksempler på ambulante indsatser, 

som tilbydes til voldsudsatte i kommunerne. 

Ambulante indsatser er en vigtig indsats over 

for borgere, der har behov for en mindre ind-

gribende indsats end et krisecenterophold til 

at bearbejde voldens konsekvenser. Ambu-

lante indsatser er væsentlige for at forbygge, 

at volden eskalerer, og at et behov for mere 

indgribende indsatser opstår. 

En ambulant indsats er et tilbud, der ikke in-

debærer, at den voldsudsatte borger flytter på 

et krisecenter eller bo-ophold i forbindelse 

med indsatsen. Ambulante indsatser kan fx 

bestå af individuelle eller gruppebaserede råd-

givningsforløb ved en sagsbehandler eller psy-

kolog i kommunen. Forløbet kan både være 

målrettet den voldsudsatte for sig eller den 

voldsramte familie som samlet enhed. Der kan 

også være tale om deciderede behandlingsfor-

løb hos en særligt uddannet fagperson. 

Lev Uden Volds undersøgelse (2019a) viser, at 

de indsatser, som flest kommuner tilbyder 

voldsudsatte borgere, er krisecenterophold el-

ler generelle rådgivningssamtaler, som ikke er 

særligt tilrettelagt til at kunne håndtere part-

nervoldsproblematikker. Derudover tilbyder 

få kommuner ambulante indsatser, som er spe-

cialiserede ift. partnervoldsproblematikker. 

Fokusområde 3 giver eksempler på, hvordan 

man som kommune kan tilrettelægge ambu-

lante indsatser over for voldsudsatte borgere. 

De følgende beskrivelser indeholder eksem-

pler på både individuelle og gruppebaserede 

ambulante indsatser, bestående af enten kom-

munale rådgivnings- og behandlingsforløb el-

ler samarbejder med krisecentre omkring hen-

visning af voldsudsatte borgere til ambulante 

indsatser. 

 

 

 

Vi har fundet 7 gode eksempler på ambulante indsatser, som tilbydes i kommunerne. 
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Eksempel 1:  

Støttende samtaleforløb, Rødovre Kommune 

 

Indhold 

I Rødovre Kommunes rådgivnings- og be-

handlingscenter tilbydes individuelle støt-

tende samtaleforløb til borgere med behov for 

støtte og vejledning. I rådgivnings- og be-

handlingscenteret kommer blandt andet mis-

brugere samt psykisk eller socialt sårbare bor-

gere - såsom mænd og kvinder, der enten ud-

sættes for partnervold, eller hvor der er mis-

tanke om partnervold. 

Det støttende samtaleforløb kan have til hen-

sigt at udrede, om en borger er udsat for part-

nervold. Det kan også have til hensigt at 

støtte og rådgive borgere, hvor der er viden 

om partnervold. Forløbet tilbydes både før et 

krisecenterophold, efter endt krisecenterop-

hold og til borgere, som ikke ønsker at forlade 

den voldelige partner eller ikke ønsker et kri-

secenterophold. 

Indholdet i samtalerne er i høj grad tilpasset 

borgerens behov og ønsker. Det kan både om-

handle voldens dynamikker, handlemulighe-

der og hjælpeforanstaltninger inden for kom-

munalt regi, konsekvenser for børn der over-

værer vold samt rådgivning af mere praktisk 

karakter - fx i forbindelse med skilsmisse.  

 

Hvis borgeren ikke ønsker at forlade den vol-

delige partner, vil rådgiveren i stedet vejlede 

om, hvordan borgeren bedst lever i volden. 

Samtalerne varetages af enten en sagsbehand-

ler eller en psykolog i kommunen, og kan 

ligge en eller flere gange om ugen - alt efter 

borgerens situation og behov. Typisk vil et 

forløb bestå af 1 til 8 samtaler. Borgerne kan 

enten selv have opsøgt kommunen eller være 

blevet henvist. 

I forbindelse med det støttende samtaleforløb 

vil rådgiveren også følge borgeren til andre 

møder i kommunen, hvis borgeren har behov 

for det. Rådgiveren kan tage med borgeren til 

konsultationer ved egen læge eller psykiater 

eller til samtaler hos jobcentret. På den måde 

kan man støtte borgerens fremmøde. Ved ind-

skrivning på et krisecenter, tager rådgiveren 

også med den første dag og hjælper med at 

indskrive borgeren. 

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen for det støttende samtaleforløb 

er dels at opspore borgere, der udsættes for 

partnervold. Derudover er det en målsætning 

at afklare voldsudsatte borgeres behov og 

hjælpe dem til at bryde med volden og tage 

imod hjælp. 

 

 

  

Det støttende samtaleforløb bidrager til: 

• En koordineret indsats 

• Et forebyggende sigte 
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Eksempel 2:  

Anonym åben rådgivning for voldsramte kvinder i Lemvig, Struer og  

Holstebro Kommune 

 

Indhold 

Lemvig, Struer og Holstebro Kommune tilby-

der et gratis ambulant rådgivningsforløb til 

kvinder, der er udsat eller har været udsat for 

vold i en nær relation. Rådgivningen startede 

op den 1. februar 2019 og varetages af en erfa-

ren medarbejder fra Holstebro Krisecenter. 

Der tilbydes rådgivning til kvinder udsat for 

alle typer af voldsformer, og kvinderne kan 

enten være henvist af en af de tre kommuner 

eller selv have opsøgt krisecentret. Kommu-

nerne betaler et beløb til projektet, som er et 

estimat for behovet i kommunen udregnet ud 

fra kommunens størrelse. 

Rådgivningsforløbet består af op til 5 samtaler 

pr. kvinde af ca. 1 times varighed. Samtalerne 

kan enten foregå på Holstebro Krisecenter el-

ler i eget lokale på et lokalt bibliotek, alt efter 

den enkelte kvindes ønsker. Samtalerne har til 

formål at støtte kvinderne i at mestre eget liv 

og livssituation. Kvinderne får rådgivning og 

vejledning i forhold til voldsproblematikken 

samt følgevirkninger af volden for både kvin-

den selv og eventuelle børn. Derudover mod-

tager kvinderne rådgivning ift. håndtering af 

mere praktiske omstændigheder - såsom skils-

misse, forældremyndighed, politi, mv. Rådgiv-

ningen tager udgangspunkt i kvindernes for-

mulerede mål med fokus på styrkelse af kvin-

dernes sunde relationer og netværk. 

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen for indsatsen er at tilbyde 

voldsramte kvinder en tidlig indsats, der kan 

forebygge et krisecenterophold og minimere 

konsekvenserne af volden. Derudover er det 

formålet at støtte og hjælpe kvinderne med at 

bryde med volden og sikre, at børnene får en 

sundere opvækst. Det er hensigten, at indsat-

sen skal evalueres senere i forløbet. 

 

 

 

  

Den anonyme åbne rådgivning bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• Et forebyggende sigte 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 3:  

Traumebehandling til bl.a. voldsramte familier, Odense Kommune 

 

Indhold  

I Odense Kommune tilbyder Familie- og  

Ungehuset under Center for Indsatser til Børn 

og Unge (CIBU) behandling til familier, hvor 

barnet eller de voksne har været udsat for 

traumatiske oplevelser. Det kan fx være fami-

lier, hvor børnene har overværet eller været 

udsat for fysisk eller psykisk vold. Behandlin-

gen tager bl.a. teoretisk afsæt i Jon G. Allens 

traumedefinition. 

Familierne indstilles til behandling fra børne- 

og ungesocialrådgivere eller Vagt og Visita-

tion, som henviser familien på baggrund af en 

underretning. Behandlingen strækker sig over 

ca. 1-3 år. Der tilbydes hhv. en stor traume-

pakke og en lille traumepakke. Til familier, 

hvor der fortsat er højt trusselsniveau, tilby-

des den store pakke, som består af et forløb på 

14 timer pr. måned. Her bliver det fx vurderet, 

om familien skal på krisecenter, flytte adresse 

eller om politiet eller andre instanser skal 

kontaktes. Hos familier, hvor både den psyki-

ske og fysiske sikkerhed er på plads, tilbydes 

den lille pakke, som består af et forløb på  

10 timer pr. måned.  

Ca. 2 gange om ugen møder familien op til be-

handling. Enten hver for sig eller sammen. 

Der er fokus på familien som helhed, og når 

rammerne er for det, tænkes familiens net-

værk ind som en del af behandlingen, så de 

kan bidrage til at understøtte den positive ud-

vikling. Når basen for inddragelsen af barnets 

netværk er etableret, forsøger man ligeledes at  

inddrage voldsudøveren i behandlingen. Med-

mindre der fortsat er risiko for overgreb.  

I arbejdet med den voldsudøvende forælder 

fokuseres der på accept, skyld og skam samt  

på, at voldsudøveren kan forstå sine handlin-

gers indvirkning på andre og dermed ændre 

adfærdsmønstre.  

Tilbuddet henvender sig primært til familier 

med børn i alderen 4-18 år, der enten oplever, 

at volden fortsat finder sted, eller hvor volden 

er ophørt, og der er brug for hjælp til behand-

ling af traumet efter volden samt fastholdelse  

af sikkerhed og tryghed. Derudover henven-

der tilbuddet sig til familiens private og  

offentlige netværk - såsom den udvidede fami-

lie samt personale fra barnets skole eller  

daginstitution. 

Målsætninger for indsatsen 

Tilbuddets øverste målsætning er at styrke fa-

milien som helhed. I tilfælde med familier, 

hvor børnene har overværet eller været udsat 

for fysisk eller psykisk vold, er målet, at vol-

den skal ophøre, at voldens følgevirkninger 

minimeres og at barnet skal opleve en mere 

sikker og stabil tilværelse, hvor dets psykiske 

og sociale trivsel og udvikling styrkes. Denne 

udvikling skal forældrene bidrage til og tage 

ansvar for, og netværket omkring familien 

skal ligeledes styrkes i at understøtte denne 

udvikling. 

  

Behandlingstilbuddet Traumepakken bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En helhedsorienteret indsats 

• Et forebyggende sigte 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 

 



 

   

 

22 

Eksempel 4:  

Samarbejde omkring henvisning til Sig det til nogen, Randers Kommune 

 

Indhold 

I Randers Kommune kan de medarbejdere, der 

møder voldsudsatte kvinder, henvise til pro-

jektet Sig det til nogen på Randers Krisecenter. 

Sig det til nogen er et gratis ambulant rådgiv-

ningsforløb til voldsramte kvinder og deres 

pårørende. Projektet er et samarbejde mellem 

Danner, Ringsted Krisecenter og Randers 

Krisecenter. 

Målgruppen for Sig det til nogen er kvinder, 

der ikke har behov for eller ønsker et ophold 

på et krisecenter. Kvinderne tilbydes et forløb 

på op til 15 samtaler, hvoraf den første er af 2 

timers varighed, mens de efterfølgende samta-

ler er af ca. 1 times varighed. Kvinderne tilby-

des også gruppeforløb og psykologsamtaler 

sideløbende med rådgivningsforløbet. Forlø-

bet tilrettelægges efter kvindens situation og 

ønsker for rådgivningsforløbet. Rådgiveren og 

kvinden vil derfor i fællesskab sætte nogle mål 

for rådgivningsforløbet. 

Rådgivningsforløbet varetages af to rådgivere 

med socialfaglig baggrund. Samtalerne kan 

både foregå individuelt og som et gruppefor-

løb. I samtalerne benyttes Empowerment Star, 

som er et dialog- og progressionsredskab.  

Pårørende til voldsramte kvinder kan mod-

tage 1-3 samtaler. De pårørende hjælpes til at 

forstå voldens mekanismer og får redskaber til 

at gå i dialog med og støtte den voldsramte 

kvinde. 

To projektmedarbejdere fra Sig det til nogen på 

Randers Krisecenter har i forbindelse med 

projektets opstart besøgt forskellige forvalt-

ninger i Randers Kommune og orienteret om 

tilbuddet om ambulant rådgivning. Medarbej-

derne i de kommunale forvaltninger er der-

igennem blevet orienteret om, at de kan tage 

kontakt til Randers Krisecenter, hvis de fx får 

kontakt med en voldsramt kvinde, som ikke 

har behov for eller ønsker et ophold på et kri-

secenter. 

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen for Sig det til nogen er at fore-

bygge, at volden eskalerer. Projektet er først 

opstartet i oktober 2018 og er endnu ikke ble-

vet evalueret. Det skal evalueres af Oxford 

Research. 

Projektet startede i september 2018, og der er 

allerede ventelister til Sig det til nogen på både 

Randers Krisecenter, Ringsted Krisecenter og 

Danner. Projektet har via satspuljemidler fået 

bevilget ekstra ressourcer til at kunne kapaci-

tetsudvide med flere rådgivningssamtaler 

samt mulighed for også at tilbyde psykologi-

ske samtaleforløb.

 

  

Samarbejdet omkring Sig det til nogen bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Et forebyggende sigte 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 5: Samtalegrupper for voldsramte kvinder (og børn),  

Randers kommune 

 

Indhold 

Randers Krisecenter tilbyder gruppeforløb for 

kvinder, som har været udsat for partnervold. 

Samtalegrupperne har eksisteret i 10 år og er 

både for kvinder, der tager ophold på krise-

centeret, kvinder der er fraflyttet krisecenteret 

og for kvinder, der ikke ønsker eller har behov 

for at tage ophold på et krisecenter. Randers 

Kommune samarbejder med Randers  

Krisecenter om, at kvinder, som ikke tager  

ophold på Krisecenter men som er målgruppe 

for samtalegruppen, kan tilbydes et gruppe-

forløb.  

Kvinderne mødes 2,5 time hver anden uge 

over 8 måneder. I grupperne behandles en 

række faste temaer, som fx er voldens følge-

virkninger, angst, grænser og livet alene. 

Grupperne består af max 10 deltagere og faci-

literes af krisecentrets socialpædagog og psy-

kolog. Det er også de to facilitatorer, der fore-

tager den endelige visitation af kvinder til  

tilbuddet. 

Den primære målgruppe er kvinder med op-

hold på krisecenteret. Men alle kvinder, der 

ønsker at arbejde med følgevirkninger af psy-

kisk eller fysisk vold i parforholdet, kan del-

tage. Ofte tilbydes forløbet tæt på kvindens 

udflytning fra krisecenteret. Forløbet fortsæt-

ter derfor, selvom kvinden fraflytter Krisecen-

tret, så kvinden i alt kan deltage i 8 måneder. 

Randers Krisecenter tilbyder desuden gruppe-

forløb for børn, hvis mor har ophold på krise-

centeret, eller hvor der kan være vold i fami-

lien. Randers Krisecenter har indgået en sam-

arbejdsaftale med Myndighedscentret i kom-

munen, som indebærer, at Myndighedscentret 

kan visitere børn til krisecentrets børne-

gruppe. Målgruppen er børn i familier, hvor 

der har været vold i hjemmet. Det er krisecen-

trets medarbejdere, der visiterer til gruppen. 

Dette forløb varetages af krisecentrets børne- 

og ungepædagog og Krisecentrets psykolog. 

Den primære målgruppe er børn, der tager 

ophold på krisecenteret. Men tilbuddet bliver 

også tilbudt ambulant til de børn, hvor  

Myndighedscentret henviser til gruppeforlø-

bet. Børnene mødes 1 time om ugen over  

10 gange. 

Målsætninger for indsatsen 

Kvinderne får redskaber til at håndtere følge-

virkninger af volden og til fremadrettet at leve 

et liv uden vold. Derudover er det en målsæt-

ning at give kvinderne rum til at udveksle er-

faringer med andre kvinder, der står i samme 

situation og få nye sociale kontakter. 

De to medarbejdere, som varetager samtale-

gruppen for kvinderne, oplever, at det bidra-

ger positivt til forløbet, at der blandt delta-

gerne både er kvinder, der tager ophold på 

krisecenteret og kvinder, der stadigvæk lever i 

et voldeligt forhold. 

  

Samtalegrupperne bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Et forebyggende sigte 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 6: Åben anonym rådgivning for voldsramte,  

Slagelse Kommune 

 

Indhold 

Slagelse Kommune tilbyder åben og anonym 

rådgivning til kvinder og mænd over 18 år, 

som er udsat for fysisk og psykisk vold eller  

chikane. Rådgivningen er specifikt målrettet 

voldsudsatte og adskiller sig derfor fra kom-

munens generelle tilbud om åben anonym råd-

givning. Rådgivningen foregår telefonisk og 

bemandes af socialrådgivere fra afdelingen 

Rådgivning og Udbetaling, som bl.a. vareta-

ges området for voksne udsatte. 

Rådgivningen tager udgangspunkt i borge-

rens behov og kan bestå af en enkelt anonym 

samtale. Men det kan også iværksættes som et 

rådgivningsforløb, hvor sagsbehandleren mø-

der den voldsudsatte borger personligt, hvis 

der er behov for det. Der kan rådgives om, 

hvordan man som voldsudsat kan navigere i 

forholdet med voldsudøveren, om mere prak-

tisk ting -  som fx hjælp til at udfylde ansøg-

ninger til kommunen -  eller om forskellige 

muligheder for at få hjælp. Hvis der er brug 

for konkret sagsbehandling, i tilfælde  

hvor den voldsudsatte oplever akut bolig-

mangel, henvises der videre til borgerens 

sagsbehandler. 

Det er også muligt at kontakte den anonyme 

rådgivning, hvis man er bekymret for en an-

den borger, og man ønsker at videregive sin 

bekymring til kommunen.   

Målsætninger for indsatsen 

Med den åbne anonyme rådgivning har Sla-

gelse Kommune som målsætning at nå ud til 

flere borgere. Kommunens erfaring er, at det 

kan virke uoverkommeligt for borgeren selv 

at tage kontakt og få oprettet en sag i kommu-

nen. Gennem muligheden for at rette henven-

delse til kommunen anonymt, er det målet at 

fjerne den berøringsangst, som der kan være 

forbundet med at italesætte volden og række 

ud efter hjælp.

 

. 

  

Den åbne anonyme rådgivning bidrager til: 

• Et forebyggende sigte 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 7: Kvindegrupper, Varde Kommune 

 

Indhold 

Varde Kommune tilbyder gruppeforløb for 

mødre, hvis børn har behov for særlig støtte, 

og hvor mødrene har svært ved at varetage 

rollen som forælder. Formålet med forløbene 

er at styrke kvinderne i deres forældrerolle og 

på denne måde styrke børnenes trivsel. Mål-

gruppen er kvinder, der har behov for ekstra 

støtte og vejledning ift. deres forældrerolle. 

Kvinderne bliver sammensat efter de proble-

matikker, de står overfor. Flere grupper har 

haft vold i nære relationer som fællesnævner. 

Med kvindegrupperne får kvinderne mulighed 

for at tale med andre kvinder, der befinder sig 

i samme situation som dem selv. Kvinderne 

kan udveksle erfaringer, etablere nye netværk 

og dele lyspunkter og fremtidige mål. Formå-

let er fælles gensidig inspiration og støtte, der 

skal bidrage til, at kvinderne skaber en ny for-

tælling om deres liv og udvikler et nyt ståsted 

i livet.  

Det er familierådgiveren i kommunen, der vi-

siterer til grupperne. Grupperne ledes af to fa-

miliebehandlere, der enten er uddannet social-

pædagog eller socialrådgiver, og som efterføl-

gende har taget en terapeutisk efteruddan-

nelse. Der tages primært udgangspunkt i et 

systemisk narrativt perspektiv. Men de meto-

der, der anvendes i gruppeforløbene, kan vari-

ere afhængigt af gruppernes behov. 

Sammen med kvinderne vurderer familieråd-

giveren i samarbejde med de to gruppeledere 

løbende, om der sker en udvikling i kvinder-

nes mål, og om de fortsat profiterer af forlø-

bet. Varigheden af den enkelte kvindes forløb 

afhænger af hendes udvikling. Nogle kvinder 

vil derfor forlade kvindegrupperne før andre, 

hvis de hurtigere har nået deres mål. Der kan 

ligeledes løbende visiteres kvinder til et grup-

peforløb. Hvis der ikke er nok kvinder til at 

etablere et gruppeforløb under en given pro-

blematik, sættes der i stedet et individuelt for-

løb i gang for kvinden. Forløbet kan senere 

udvides til  et gruppeforløb, hvis flere kvinder 

efterfølgende bliver visiteret under samme 

tema.  

Målsætninger for indsatsen 

Målet med kvindegrupperne er at udvikle og 

styrke kvindernes forældrerolle og på denne 

måde styrke barnets trivsel. Det er et mål, at 

kvinderne møder ligesindede, som kan moti-

vere kvinderne til at ændre ved deres situation 

og sætte nye mål for deres liv.  

 

  

Kvindegrupperne bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• Et forebyggende sigte 
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FOKUSOMRÅDE 4:  

INDSATSER TIL VOLDSUDSATTE UNDER OPHOLD PÅ ET  

KRISECENTER 

Inspirationshæftets fjerde fokusområde frem-

hæver gode eksempler på kommunale indsat-

ser, som kan gives sideløbende med den volds-

udsatte borgers ophold på et krisecenter eller 

anden boform, og som ikke er et tilbud om de-

cideret efterværn. Disse indsatser kan være 

væsentlige ift. at understøtte og fremme den 

udvikling, som den voldsudsatte borger gen-

nemgår under opholdet. Det kan betyde, at 

den voldsudsatte borger oplever en mere ko-

ordineret og helhedsorienteret indsats samt 

bliver hurtigere rustet til livet efter udflyt-

ning. 

Indsatser, som kan gives sideløbende med den 

voldsudsatte borgers ophold på et krisecenter, 

kan fx være tilbud om psykologsamtaler eller 

tilknytning til en fast tovholder, der koordine-

rer indsatsen for borgeren med eventuelle 

sagsbehandlere fra andre forvaltninger i kom-

munen eller instanser uden for kommunen - 

såsom sundhedsvæsen eller politi. 

Lev Uden Volds undersøgelse (2019a) viser, at 

få kommuner tilbyder specialiserede indsatser 

til voldsudsatte borgere - udover henvisning 

til et krisecenterophold. 

Fokusområde 4 giver eksempler på, hvilke 

indsatser man i kommunen kan tilrettelægge 

sideløbende med den voldsudsatte borgers op-

hold på et krisecenter, som ikke er efterværn 

eller almindelig koordinerende rådgivning. De 

følgende beskrivelser indeholder eksempler på 

tilbud om gratis psykologforløb til borgere 

indskrevet på §§ 109 eller 110, fælles møder 

og udarbejdelse af fælles handleplan mellem 

beskæftigelses- og hjemløseenheden i kommu-

nen i samarbejde med den voldsudsatte borger 

og borgerens kontaktperson på krisecenteret. 

Samt formaliserede tovholderfunktioner, der 

varetager den voldsudsatte borgers kontakt til 

andre forvaltninger i kommunen.

 

 

Vi har fundet 4 gode eksempler på indsatser, som kommuner tilbyder sideløbende med en 

voldsudsat borgers ophold på et krisecenter. 
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Eksempel 1:  

Psykologisk samtaleforløb for voldsudsatte borgere indskrevet på  

§§ 109 eller 110, Københavns Kommune 

 

Indhold 

Københavns Kommune tilbyder psykologsam-

taler til voldsudsatte kvinder og mænd, der er 

indskrevet på et af kommunens egne krisecen-

tre eller boformer under servicelovens §§ 109 

eller 110. Den voldsudsatte borger tilbydes op 

til 5 timers psykologsamtaler fordelt over 5 

gange. Samtalerne foregår individuelt og fin-

der sted ca. hver 14. dag. 

Psykologsamtalerne tilbydes ved indskrivning 

på krisecentret, og har til formål at skabe en 

bedre forståelse for voldens dynamikker og 

hjælpe borgeren til et liv uden partnervold. 

Hvis borgeren fraflytter krisecenteret før sam-

taleforløbet er afsluttet, tilbydes borgeren de 

resterende psykologsamtaler i forlængelse af 

opholdet. 

I tilfælde hvor der er børn involveret, og disse 

modtager psykologbehandling efter servicelo-

vens § 109, stk. 8, er det den samme psykolog, 

der varetager samtalerne med både den volds-

udsatte forælder og barnet. Dette gør det mu-

ligt for psykologen at arbejde sideløbende med 

den voldsudsatte forælders og barnets udfor-

dringer og koordinere forløbene. Hvis borge-

ren er en gravid kvinde, eller hvis barnet er 

under 3 år gammelt, kan forælderen overtage 

barnets samtaler jf. § 109 stk. 8. På denne 

måde kan den voldsudsatte forælder modtage 

op til 15 samtaler. Herunder kvindens op til 5 

samtaler og barnets op til 10 samtaler. 

Målsætninger for indsatsen 

Indsatsen er ikke blevet evalueret, men de 

voldsudsatte borgere har over for psykolo-

gerne givet udtryk for, at de føler sig gladere 

og bedre rustet til at varetage deres eget liv. 

Udover at hjælpe borgeren til et liv uden part-

nervold, har indsatsen også som målsætning 

at sikre en mere helhedsorienteret indsats for 

familien. De fire psykologer, som varetager 

samtalerne, er alle ansat i Københavns Kom-

mune. De varetager samtaler på tværs af kri-

secentre og boformer i kommunen. Hensigten 

med at ansætte interne psykologer til at vare-

tage samtalerne er at sikre videns- og erfa-

ringsdeling blandt de fire psykologer.

 

  

Det psykologiske samtaleforløb bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 2:  

Krisecenterprojektet (fælles job- og handleplan for voldsudsatte),  

Københavns Kommune 

 

Indhold 

Krisecenterprojektet i Københavns Kommune 

er inspireret af Samarbejdsmodellen (Social-

styrelsen 2017) og skal sikre en mere helheds-

orienteret og koordineret indsats omkring den 

voldsudsatte borger. Indsatsen består i fælles 

job- og handleplansmøder, hvor den voldsud-

sattes job- og handleplan løbende koordineres 

og tilpasses. På møderne deltager den volds-

udsatte borger, borgerens kontaktperson på 

krisecentret, sagsbehandler fra Hjemløseenhe-

den, en beskæftigelseskonsulent samt – ved 

behov – en medarbejder fra Borgercenter 

Børn og Unge.  

Indsatsen starter, når en voldsudsat borger 

indskrives på et krisecenter og løber så længe, 

borgeren er på krisecenteret. Hvis den volds-

udsatte borger fraflytter krisecenteret, inden 

borgeren er kommet i job eller uddannelse, 

fortsætter borgeren med møder med jobkon-

sulenten fra projektet på jobcentret. 

 

Målgruppen for indsatsen er voldsudsatte bor-

gere uden beskæftigelse eller uddannelse, som 

modtager eller har ansøgt om offentlig ydelse, 

og som er indskrevet på enten §§ 109 eller 

110 på et af krisecentrene i Københavns Kom-

mune. Herunder både kommunale, selvejende 

og private krisecentre. 

Målsætninger for indsatsen 

Flere voldsudsatte borgere, som opholder sig 

på krisecentre, er ikke selvforsørgende. Mens 

andre er i forhøjet risiko for af miste deres job 

eller droppe ud af deres uddannelse, imens de 

opholder sig på et krisecenter. Målsætningen 

for indsatsen er, at flere voldsudsatte borgere 

kommer hurtigere i beskæftigelse eller uddan-

nelse. Samt at voldsudsatte borgere får kor-

tere og færre ophold på et krisecenter. Det er 

dermed et mere langsigtet mål, at voldsud-

satte borgere kan mestre eget liv og være uaf-

hængige af hjælp fra kommunen. 

Derudover er det indsatsens målsætning at 

skabe styrkede og koordinerende indsatser 

over for voldsudsatte.

  

Krisecenterprojektet bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 3:  

Tovholderfunktion og tæt tværgående samarbejde omkring voldsudsatte 

borgere, Rudersdal Kommune 

 

Indhold 

I Rudersdal Kommune har man valgt at pla-

cere ansvaret for voldsudsatte borgere hos to 

medarbejdere i voksen- og socialafdelingen. 

Disse to medarbejdere står for at koordinere 

indsatsen omkring den voldsudsatte borger og 

varetage rollen som tovholdere for borgerens 

forløb i kommunen. Uanset om borgeren har 

børn eller ej. Hvis borgeren har en sag i flere 

forvaltninger, vil det derfor være en af de to 

tovholdere, der koordinerer og overdrager 

vigtige informationer mellem relevante for-

valtninger for borgeren. 

Der er et tæt samarbejde mellem børne- og fa-

milieafdelingen og voksen- og socialafdelingen 

omkring den voldsudsatte borger, hvis borge-

ren har børn. Når en voldsudsat borger har 

kontaktet kommunen, inddrages tovholderen 

af den afdeling, som har modtaget henvendel-

sen. Borgerens behov afklares, og tovholderen 

og medarbejderen fra børne- og familieafdelin-

gen kan være fælles om at finde et krisecenter 

til borgeren. 

Hvis en borger tager ophold på et krisecenter, 

er det ligeledes en af de to tovholdere, der 

kontakter krisecenteret for at arrangere et op-

følgningsmøde inden for de første tre måneder 

af borgerens ophold. På opfølgningsmødet vil 

tovholderen tage en medarbejder fra børne- 

og familieafdelingen med, hvis borgeren har 

børn. På mødet afklarer tovholderen og med-

arbejderen fra børne- og familieafdelingen 

borgerens situation og videre forløb. De afkla-

rer ligeledes, om der udelukkende er bekym-

ring for den voldsudsatte forælder, eller om 

der også er bekymring for barnet. På mødet 

sikrer voksen- og socialafdelingen en plan for 

den voksne voldsudsatte borger, mens børne- 

og familieafdelingen lægger en plan for  

barnet. 

Tovholderen har ligeledes ansvaret for at vur-

dere, hvilken afdeling der fremadrettet skal 

have kontakt til borgeren i forbindelse med 

udslusning fra krisecenteret. 

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen er først og fremmest, at der 

både tages hånd om borgere med og uden 

børn. Derudover er det en målsætning at 

skabe en større koordinering af indsatsen mel-

lem voksen- og socialafdelingen og børne- og 

familieafdelingen. Endeligt er det en målsæt-

ning at skabe en mere helhedsorienteret ind-

sats omkring borgeren, hvor borgeren kun 

skal forholde sig til én sagsbehandler.

Tovholderfunktionen bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 4:  

Tidlig opfølgning og tovholderfunktion for voldsudsatte borgere på  

krisecenter, Kalundborg Kommune  

 

Indhold 

I Kalundborg Kommune har kommunalbesty-

relsen vedtaget, at den koordinerende rådgi-

ver har 3 dage til at tage kontakt til krisecen-

teret og aftale et indledende møde med den 

voldsudsatte borger efter, at krisecenteret har 

orienteret den koordinerende rådgiver om 

borgerens indskrivning på det pågældende 

krisecenter. 

Den koordinerende rådgiver aflægger første 

besøg inden for de første 3-4 uger af borge-

rens ophold. Ved første møde har den koordi-

nerende rådgiver fokus på at afklare praktiske 

forhold vedrørende borgerens situation og øn-

sker for fremtiden, og der udarbejdes en hand-

leplan for de første tre måneder. Handleplanen 

kan fx indeholde mål om at lære at lægge et 

budget, søge fuld forældremyndighed eller an-

melde volden. 

Efterfølgende aflægger den koordinerende 

rådgiver besøg hver tredje måned, alt af-

hængigt af borgerens situation og behov for 

støtte. På disse møder følges der op på de mål, 

der er lagt ved forrige møde, og der lægges 

nye mål. Målet er i sidste ende at få borgeren i 

egen bolig. Den koordinerende rådgiver fore-

tager også en VUM-udredning af borgeren, 

hvis der er risiko for, at borgeren ikke kan 

klare sig selv og har brug for socialpædago-

gisk støtte, når vedkommende flytter fra  

krisecenteret. 

Den koordinerende rådgiver fungerer samti-

digt som bindeled til andre forvaltninger i 

kommunen, hvor borgeren har en sag både 

under og efter borgerens ophold på krisecen-

ter. Hvis borgeren flytter til en ny kommune 

efter opholdet, videresender den koordine-

rende rådgiver samtlige oplysninger om bor-

geren til den pågældende kommune og delta-

ger også ved opstartsmøder i den nye kom-

mune, hvis borgeren har behov for det. Borge-

ren har desuden fortsat mulighed for at kon-

takte den koordinerende rådgiver fra Kalund-

borg Kommune for at få råd og vejledning. 

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen for indsatsen er at skabe en tid-

lig indsats, der skal sikre, at borgeren hurti-

gere kommer på rette spor. Samt at kommu-

nen sparer penge. Derudover er det en mål-

sætning at give borgeren medbestemmelse og 

overblik over sit forløb ved at skabe en hel-

hedsorienteret og koordineret indsats om-

kring borgeren. Endeligt forsøger den koordi-

nerende rådgiver at skabe de bedste rammer 

for, at borgeren får den omsorg, støtte og 

hjælp, borgeren har lovmæssigt krav på fra 

krisecenteret.

  

Den tidlige koordinerende rådgivning bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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FOKUSOMRÅDE 5:  

INDSATSER MÅLRETTET VOLDSUDØVERE 

Inspirationshæftets femte og sidste fokusom-

råde fremhæver gode eksempler på initiativer 

og indsatser målrettet voldsudøvere. Lev 

Uden Vold anerkender, at voldsudøvernes 

handlinger kan være til fare for den voldsud-

satte, og at voldshandlinger er strafbare og 

bør håndteres i strafferetligt regi. Samtidig 

anser vi det for nødvendigt at sætte fokus på 

at give voldsudøvere støtte til at stoppe disse 

handlinger som led i at forhindre fremtidig 

partnervold. Derfor er det væsentligt, at kom-

munerne også kan opdage og sætte ind over 

for voldsudøveren. 

Voldsudøveren kan, ligesom den voldsudsatte 

part, have behov for specialiserede rådgiv-

ningsforløb for at bearbejde og ændre den vol-

delige adfærd. For at forebygge, at volden 

eskalerer, er det også vigtigt, at de kommu-

nale medarbejdere er klædt på til at opdage og 

spørge ind til voldsudøvelse. 

Lev Uden Volds undersøgelse (2019a) viser, at 

få kommuner tilbyder specialiserede indsatser 

til voldsudøvende borgere. Flere kommunale 

medarbejdere oplever desuden udfordringer 

ift. at placere voldsudøvere inden for konkrete 

paragraffer i serviceloven, da voldsudøvere 

ikke nødvendigvis betragtes som borgere med 

særlige sociale problemer, og dermed falder 

uden for servicelovens foranstaltninger. 

Fokusområde 5 giver eksempler på, hvilke 

indsatser kommuner har iværksat over for 

voldsudøvere. Da få kommuner iværksætter 

indsatser over for voldsudøvere, er dette fo-

kusområde bredere defineret end de forhenvæ-

rende fokusområder. Under dette fokusom-

råde beskrives derfor 2 indsatser, der har til 

formål at ruste kommunale medarbejdere til 

bedre at kunne spørge ind til voldsudøvelse og 

motivere voldsudøvere til at ændre adfærd el-

ler tage imod behandling samt et konkret råd-

givningstilbud. 

 

 

Vi har fundet 3 gode eksempler på indsatser, som kommuner har iværksat til bedre at kunne 

håndtere sager om voldsudøvere. 
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Eksempel 1:  

Dialog mod Volds spørgeguide til kommunale medarbejdere  

– samtale om at udøve vold i nære relationer, Københavns Kommune 

 

Indhold 

Dialog mod Vold har udviklet en spørgeguide, 

som har til hensigt at understøtte kommunale 

medarbejderes samtale med borgere, hvor der 

er viden eller mistanke om, at borgeren udø-

ver vold i en nær relation - fx partnervold. I 

spørgeguiden beskrives forskellige voldsfor-

mer samt, hvad der kendetegner vold i en nær 

relation. I Københavns Kommune kan medar-

bejderne anvende denne spørgeguide, når de 

møder voldsudøvende borgere. 

Spørgeguiden indeholder konkrete råd til, 

hvordan medarbejderen kan tale med borge-

ren om udøvelse af vold i nære relationer. Der 

gives bl.a. råd til, hvordan medarbejderen kan 

tale om vrede som noget naturligt for at gøre 

samtalen lettere, hvordan medarbejderen kan 

tage udgangspunkt i det, borgeren har fortalt 

for at spørge nærmere ind til volden og hvor-

dan medarbejderen fx kan håndtere situatio-

ner, hvor borgeren opfører sig aggressivt. 

Løbende i spørgeguiden gives der konkrete 

eksempler på, hvordan medarbejderen kan for-

mulere sig konkret og tydeligt i forhold til be-

stemte spørgsmål eller temaer. Det kan være 

formuleringer, man kan anvende, hvis medar-

bejderen vil afdække, hvad der udløser vreden, 

handlemønstre i forbindelse med vreden,  

konfliktløsning i familien eller parforholdet  

eller mere generelle konsekvenser af vold i en 

nær relation.  

Spørgeguiden vejleder derudover medarbejde-

ren i, hvordan medarbejderen kan motivere 

borgeren til at tage hånd om den voldelige  

adfærd. I den forbindelse introduceres medar-

bejderen til et motivationsskema, der skal mo-

tivere borgeren til at tage hånd om sine pro-

blemer ved at få tydeliggjort, hvordan volden 

gør borgerens situation problematisk, og 

hvordan en mulig fremtid kunne se ud, hvis 

volden blev erstattet af nogle alternative 

handlemåder.  

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen for spørgeguiden er at ruste 

den kommunale medarbejder til at italesætte 

voldelig adfærd hos borgeren. Italesættelsen 

af volden skal hjælpe medarbejderen til at un-

dersøge og afklare, hvorvidt borgeren har til-

bøjelighed til at handle voldeligt samt at skabe 

engagement og motivation for at udvikle nye 

handlemønstre i nære relationer. Enten i et 

forløb hos Dialog mod Vold eller i et andet til-

bud. Målet for borgeren er i den forbindelse, 

at vedkommende bliver i stand til at håndtere 

vreden og udvikle alternative handlemønstre 

til den voldeligeadfærd.  

 
.    

Spørgeguiden bidrager til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• En koordineret indsats 

• Et forebyggende sigte 
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Eksempel 2:  

Uddannelse i Diamantforløbet – inspiration til samtaler med  

voldsudøvere, Rødovre Kommune  

 

Indhold 

I Rødovre Kommune har flere medarbejdere 

deltaget i en uddannelse som kursusleder i 

”Diamantforløbet”, som er en uddannelse for 

fagpersoner, der arbejder med borgere, som er 

udfordret af eller udfordrer andre med deres 

vrede. Diamantforløbet består af 8 gruppeses-

sioner af halvanden times varighed og er sær-

ligt målrettet unge i aldersgruppen 13-25 år, 

men kan også benyttes i forbindelse med 

voksne voldsudøvende borgere. Medarbejdere 

fra Rødovre Kommune, som har deltaget i ud-

dannelsen, trækker derfor på elementer fra Di-

amantforløbet, når de møder voksne voldsudø-

vende borgere.  

Gennem uddannelsen tilegner fagpersonerne 

sig teoretisk funderede praktiske værktøjer til 

at håndtere borgere med vrede og andre udad-

rettede reaktionsformer. Fagpersonerne intro-

duceres til teoretiske perspektiver og øvelser 

til at lede forebyggende vredeshåndteringsfor-

løb samt anvende konfliktnedtrappende meto-

der i samarbejde med borgeren. Fagpersonen 

får samtaleredskaber til at facilitere, at borge-

ren kan udforske sin vrede og sætte ord på de 

tanker og følelser, der dominerer i situationen. 

I Rødovre Kommune tilbydes voldsudøvende 

borgere ikke et helt Diamantforløb, men med-

arbejderne trækker på elementer fra uddannel-

sesforløbet i samtalen med borgeren. Fx be-

nyttes de samtaleredskaber, som medarbej-

derne har lært på kurset ift. at afdække kon-

krete situationer, som vreden opstår i. Samt 

vejledning i, hvordan borgeren kan handle på 

en anden måde. 

Målsætninger for indsatsen  

Målsætningen for Diamantforløbet er at kon-

kretisere vreden, så borgeren får indsigt i kon-

sekvenserne af sin vrede. Herunder hvornår 

vreden kan være hensigtsmæssigt og ses som 

en styrke, og hvornår den er uhensigtsmæs-

sig, og der er behov for at handle på alterna-

tive måder. Ved hjælp af konkrete og prakti-

ske værktøjer er det således målet, at borge-

ren lærer at kontrollere sin vrede og undgå, at 

vreden eskalerer.  

  

Uddannelse i Diamantforløbet bidrager til: 

• Opkvalificering af medarbejdere og ledere med mere viden og flere kompetencer 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• Et forebyggende sigte 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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Eksempel 3:  

Barnet i centrum (BIC), Randers Kommune 

 

Indhold 

Barnet i centrum (BIC) er på nuværende tids-

punkt et samarbejde mellem Modtagelsen i 

Familiecenteret i Randers Kommune, PPR i 

Randers Kommune og Randers Krisecenter. 

Målgruppen for BIC er fædre, som er bosat i 

Randers, hvis børn bor på Randers Krisecen-

ter, og hvor det giver mening, at fædrene ind-

drages. 

Faren tilbydes rådgivning og vejledning ift. 

familiesituationen, samlivsophævelse, skils-

misse, økonomi og bolig. Endelig kan familie-

rådgiveren, hvis det er relevant, motivere fa-

ren til at gå i behandling for sin voldelige ad-

færd eller eventuelle andre problematikker - 

såsom misbrug. 

Krisecenterets socialrådgivere introducerer 

moren for BIC i forbindelse med hendes op-

hold. Såfremt hun er interesseret, kontaktes 

Krisecentrets kontaktperson i Modtagelsen i 

Familieafdelingen. Hvis familien allerede har 

en familiesag i Myndighedscentret, samarbej-

der krisecentrets socialrådgivere med myndig-

hedssocialrådgiveren og familien om familiens 

situation. 

Under morens ophold på krisecenteret kan der 

afholdes fælles møde med forældrene, en med-

arbejder fra Myndighedscentret og en af kri-

secentrets socialrådgivere. 

Indsatsen vil i 2019 og 2020 blive forankret på 

Randers Krisecenter for at gøre vejene kortere 

og mere smidige for borgerne. Forventningen 

er, at der vil være et større fokus på et sær-

skilt forløb for fædrene. 

Målsætninger for indsatsen 

Målsætningen for indsatsen er at yde en mere 

helhedsorienteret indsats for voldsramte fami-

lier i Randers Kommune, da erfaringen er, at 

der mangler et fokus på faren. Derudover er 

en af de primære målsætninger at hjælpe bar-

net ud af det spændingsfelt mellem foræl-

drene, som kan opstå i forbindelse med, at mo-

ren og barnet flytter på krisecenter. Endelig 

er det en målsætning at støtte forældrene i at 

samarbejde om deres forældreskab og få bar-

nets behov i centrum. Familierne udtrykker, 

at stressniveauet falder for både far, mor og 

barnet i forbindelse med indsatsen. 

  

Barnet i Centrum (BIC) bidrager til: 

• Systematik og ensretning i arbejdet med partnervold 

• En koordineret indsats 

• En helhedsorienteret indsats 

• Indsats kun specialiseret ift. partnervold 
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