
Fysiske tegn •  Skader såsom blå mærker, brændemærker eller stikmærker på fx hals, bryster, arme, overkrop,
kønsorganer eller i ansigtet.

•  Fysiske og kroniske smerter som følge af brud og skader.

•  Gentagende skader/infektioner vaginalt/analt og uforklarlige blødninger vaginalt/analt.

•  Meget tøj på og/eller kraftig makeup, som kan dække mærker på kroppen.

•  Komplikationer i forbindelse med graviditet, herunder ikke planlagte graviditeter, spontane
aborter og lavere fødselsvægt hos nyfødte.

Psykiske tegn •  Nedtrykthed.

•  Koncentrations- og hukommelsesbesvær.

•  Virker nervøs, urolig og/eller ængstelig.

•  Depression, angst eller PTSD-symptomer.

•  Stressrelaterede sygdomme.

•  Selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser.

•  Alkohol og/eller stofmisbrug.

•  Selvmedicinering.

•  Lavt selvværd.

•  Humørsvingninger.

•  Giver udtryk for skyld- og skamfølelse.

•  Selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Psykosomatiske 
tegn

Psykosomatiske tegn er tegn på mistrivsel, som der umiddelbart ikke kan findes en somatisk 
forklaring på.

•  Klager over smerter i fx ryg, mave og hoved.

•  Hjertebanken og brystsmerter.

•  Mave- og tarmproblemer.

•  Søvnproblemer.

•  Drastisk forandret udseende eller kropsvægt.

•  Underlivsproblemer.

Adfærds
mæssige tegn

•  Ændret personlighed.

•  Har ikke råderet eller overblik over egen økonomiske situation.

•  Tendens til at isolere sig og miste kontakt til socialt netværk.

•  Aflyser eller glemmer aftaler.

•  Undgår bestemte personer eller steder eller modsætter sig fysisk kontakt.

•  Forringet eller manglende evne til at passe et arbejde eller følge en uddannelse (herunder højt
sygefravær).

•  Negligerer fysiske skader eller giver utroværdige forklaringer.

•  Udviser grænseløshed og risikofyldt adfærd og har svært ved at beskytte sig selv.

•  Er opfarende eller aggressiv.

•  Har udfordringer med at indgå i sociale relationer og skabe følelsesmæssige bånd til andre menne-
sker.

•  Manglende overskud til at varetage forældrerollen eller psykisk og fysisk aggression overfor egne
børn.

•  Vanskeligheder ved at knytte sig til en ny partner og ved at trives i et parforhold, herunder
forringet seksuel trivsel.

•  Er utryg ved gynækologiske undersøgelser.

•  Egne aktiviteter, relationer, meninger og kontrol over økonomi er faldet i løbet af forholdet.

Tegn på, at en person udsættes for partnervold

fortsættes næste side



Tegn ift.  
dynamikken 
med partneren

•  Virker nervøs, usammenhængende, kaotisk eller ængstelig i partners nærvær.

•  Har forbud mod at færdes alene uden partner.

•  Modtager hyppige opkald eller SMS’er.

•  Påtrængende tilstedeværelse fra partner, fx ved at partneren altid kommer med til dine møder
med borgeren, og/eller partneren svarer på vedkommendes vegne.

•  Fremfører partners synspunkter i stedet for sine egne.

•  Forsvarer eller beskytter partnerens handlinger og synspunkter.

•  Leder efter anerkendelse hos partneren, når borgeren svarer på dine spørgsmål, fx ved at søge
øjenkontakt og sikre sig accept fra partneren.

•  Har flere gange forsøgt at forlade forholdet, ændre på det eller søge hjælp.

•  Er inddraget i en langvarig sag om skilsmisse eller forældremyndighed.

•  Beskriver partner med dårligt humør eller alkoholproblemer.

•  Beskriver partner som kontrollerende eller tilbøjelig til vrede.

•  Negligerer partners kontrol.

•  Partneren afviser dine bekymringer for borgerens/barnets trivsel.

Kilde: Weih, N. & M. Leth 2021: ”Hvilke tegn skal jeg være opmærksom på?” (s. 30-44), i: Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold? 
En håndbog til kommunale sagsbehandlere. København: Lev Uden Vold.
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