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”Jeg har længe troet, at jeg var et monster, men 
jeg har fået troen på, at jeg er et menneske, der 

kan forandre mig… Jeg er kommet mere i 
kontakt med de sider af mig selv, der står for at 

tage ansvar for mig selv, ikke forventer 
tilgivelse, men vil give en uforbeholden 

undskyldning”

(Mand udøvet vold mod partner)



Hvem er vi?

• Behandlings- og kompetencecenter i 20 år

• Århus, Odense og København

• Specialiseret psykologbehandling til voldsramte familier

• Behandling til både udøvere og udsatte; voksne såvel 
som børn og unge

• Kompetencecenteret styrker viden om vold i nære 
relationer. Interventionsmuligheder til egne og andre 
professionelle



Hvem kommer ind til os?

• Udøvere der selv henvender sig eller bliver visiteret fra 
samarbejdspartnere

• 93 % mænd - 7 % kvinder

• 80 % i alderen 29-45 år

• 88 % er født i Danmark

• 61 % er i parforhold og 81 % har børn

Klienterne, volden og effekten af behandlingen, 2020



Hvad kommer udøver med?

• 41% opvokset i hjem med misbrug

• 32% opvokset i hjem med kriminalitet

• 48% mobning

• 43% psykiatrisk diagnose/indlæggelse

• 71% vold i barndommen

Klienterne, volden og effekten af behandlingen, 2020
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Hvordan foregår 

behandlingen?
• Forudsætningen for opstart af forløb er, at den, der 

udøver volden, ønsker at tage ansvar

• Ugentlig behandling i op til et år

• Primære klient er udøver - og favner hele familien

• Behandlingen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den 
enkeltes families behov og ressourcer

• Løbende vurdering m. klient samt team ift. 
behandlingsmål



Hvordan foregår 

behandlingen?
• 81% af udøverne har børn

• I alle de tilfælde forholde vi os til det

• Vi vurderer løbende i hvilket omfang børnene evt. skal 
tilbydes behandling eller om børneperspektivet belyses bedst 
igennem samtaler med forældrene

• Vi har løbende sammen med forældrene fokus på, hvordan 
de kan tale med deres barn om det der er sket i familien samt 
familielivet generelt

• Vi har løbende fokus på, at klienter også fremadrettet har øje 
for barnets perspektiv



Resultat af behandlingen
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”Da jeg startede op, var jeg opgivende og 

fortvivlet. Jeg havde søgt hjælp flere 

forskellige steder, men følte ikke at jeg blev 

taget alvorligt. Jeg føler, at jeg har taget 

nogle store skridt undervejs i behandlingen, 

hvor det vigtigste er, at jeg i dag har kontakt 

med min datter igen og vi arbejder på 

relationen.”
(kvinde, tidligere levet i en voldelig parrelation, vold mod datter)


