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Risikovurdering af vold i nære relationer

Dette inspirationshæfte er til fagpersoner, der
arbejder i social- og sundhedssektoren, samt
til organisationer der er specialiseret i at
arbejde med vold i nære relationer. Inspira
tionshæftet er til fagpersoner, som ønsker at
vide mere om, hvordan man kan vurdere
voldsudsatte borgeres risiko for yderligere
vold. Hæftet henvender sig til en bred vifte
af fagligheder – som fx socialrådgivere og
psykologer med regelmæssig kontakt til
voldsudsatte borgere, og som har en faglig
viden om vold. Hæftet handler om at risikovurdere voksne borgere, og beskriver derfor
ikke anvendelsen af risikovurderingsværktøjer
ift. børn, der oplever eller er vidne til vold i
nære relationer.
Det er ikke tiltænkt, at hæftet skal læses
kronologisk. Hvert kapitel kan læses
uafhængigt af det foregående. Nogle dele
af hæftet, som fx de juridiske rammer og
forskellige tilgange til at risikovurdere, kan
være relevant for én faggruppe, men ikke
for en anden.
Hvis man lokalt i organisation ønsker at
komme hurtig i gang med at udvikle
rammerne for at risikovurdere voldsudsatte
borgeres situation, kan man starte med at
læse følgende:
• Kapitel 3: Processen omkring at risiko
vurdere, Standardiserede risikovurderings
værktøjer og Faktorer der kan øge risikoen
for gentagen vold
• Hele kapitel 4
• Kapitel 5: Værktøjer anvendt i Danmark
og Værktøjer anvendt i udlandet
• Kapitel 6: Sikkerhedsplanlægning og
Viderehenvisning til relevante organisa
tioner
Undervejs i kapitlerne er der bokse, der
fremhæver information og begreber i
teksten. Vi har også lavet 4 tjeklister
i kapitel 4 og kapitel 6, man kan støtte

sig til, når man skal i gang med at udvikle
rammerne for at risikovurdere i en organi
sation.
Kapitel 1 indeholder en introduktion og
baggrund for hæftet samt en beskrivelse af
vores metodetilgang.
Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af, hvordan vold i nære relationer kan afgrænses,
hvilke former og mønstre volden kan tage,
og de tegn man som fagperson skal være
opmærksom på hos borgere.
Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af
de juridiske rammer for at risikovurdere,
hvordan man foretager en risikovurdering,
udvikling og anvendelse af standardiserede
risikovurderingsværktøjer samt en beskrivelse
af risikofaktorer for gentagen vold i nære
relationer.
Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af indholdet i en standardiseret risikovurdering,
nødvendige kompetencer for at foretage en
risikovurdering samt etiske og metodiske
overvejelser, man som organisation og fag
person bør gøre sig, når man skal foretage en
risikovurdering.
Kapitel 5 indeholder en gennemgang af 6
risikovurderingsværktøjer og en beskrivelse
af, hvordan vi har udvalgt disse værktøjer.
Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af,
hvordan man som fagperson kan lægge en
sikkerhedsplan for den voldsudsatte borger,
samt hvilke organisationer man kan henvise
borgeren videre til.
Bilag indeholder en oversigt over de 13
internationale risikovurderingsværktøjer,
vi har fundet på baggrund af litteratur
gennemgangen. Herunder de 6 udvalgte
risikovurderingsværktøjer, vi gennemgår
i kapitel 5.
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Kapitel 1

Introduktion
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Risikovurdering af vold i nære relationer

Vold i nære relationer er et vedvarende
samfundsproblem i Danmark (Deen et al.
2018; Heide Ottesen & Østergaard, 2018;
Helweg-Larsen et al., 2010). Den seneste
nationale undersøgelse viser, at ca. 38.000
kvinder og 19.000 mænd blev udsat for fysisk
partnervold i 2017. (Deen et al. 2018). Men
det er ikke kun fysisk partnervold, der er et
omfattende problem. Faktisk er forekomsten
af psykisk vold større, end fysisk vold er.
Inden for et år svarede 3,9 % af kvinderne
og 1,2 % af mændene, at de havde oplevet
psykisk partnervold (Heide Ottesen &
Østergaard, 2018).
Vold har store helbredsmæssige, økonomiske
og sociale omkostninger – både for de volds
udsatte og for samfundet (Helweg-Larsen
et al., 2010). Ofte står volden på i årevis, før
en kommune underrettes, eller den volds
udsatte selv søger hjælp på fx et krisecenter
(Socialstyrelsen, 2016). I mange tilfælde
bliver volden dog ikke opdaget, og der bliver
derfor ikke anledning til at tilbyde indsatser,
der kan hjælpe den, som bliver udsat for vold
og eventuelle børn og andre pårørende.
I 2018 havde 23 % af kvinderne på krisecentrene været udsat for vold i 5-10 år,
før de tog ophold på krisecenter, og 14 %
af kvinderne havde været udsat for vold
i mere end 10 år før deres ophold (Social
styrelsen, 2018). Disse tal viser, at en stor
del af de voldsudsatte kvinder ofte lever
længe i et parforhold, hvor risikoen for at
blive udsat for gentagen vold fra partneren
er til stede.
Med dette hæfte har vi ønsket at sætte fokus
på risikovurdering af voldsudsatte borgeres
situation og risiko for gentagen vold. Målgruppen for inspirationshæftet er fagper
soner, som har regelmæssig kontakt med
borgere berørt af vold i nære relationer, og
som har opnået særlig viden om vold, fx
gennem kurser. Det kan være fagpersoner

i social- og sundhedssektoren samt specialiserede organisationer, som arbejder med vold
i nære relationer. Hensigten med hæftet er
at give fagpersoner viden om, hvad arbejdet
med at risikovurdere går ud på, og hvordan
man kan komme i gang med at risikovurdere
voldsudsatte borgere i sin organisation.
Når man som fagperson møder en volds
udsat borger, kan det være svært at afgøre,
om der er risiko for gentagen vold, og om
borgeren har akut behov for beskyttelse
og dermed akut behov for en vidtgående
indsats, der kan sikre borgerens og even
tuelle børns sikkerhed. Et konkret risiko
vurderingsværktøj kan i den forbindelse
understøtte den faglige vurdering om,
hvilken indsats der er mest hensigtsmæssig
at iværksætte. Det er vigtigt at understrege,
at fagpersoner bør undervises i, hvordan
det konkrete risikovurderingsværktøj
anvendes i praksis.
Inspirationshæftet indeholder derfor en
præsentation af 6 risikovurderingsværktøjer.
Vi beskriver værktøjerne og erfaringer med
disse, og hvilke overvejelser man bør have
inden implementeringen af et risikovurderingsværktøj. Inspirationshæftet kan også
bruges til undervisning om vold i nære rela
tioner og i udviklingen af handlingsplaner
for, hvordan man arbejder med voldsområdet
i en organisation eller i en kommune.

Hvorfor dette inspirationshæfte?

I Lev Uden Vold arbejder vi med at formidle
viden til fagpersoner, der på forskellig vis
kan komme i kontakt med borgere, som lever
med vold tæt på livet. Baggrunden for dette
inspirationshæfte er at samle og beskrive
nationale og internationale erfaringer og viden
om at risikovurdere voldsudsatte borgere.
Hermed håber vi, at inspirationshæftet kan
bidrage til mere relevant viden i indsatsen mod
vold i nære relationer.
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Om
Lev Uden Vold
Lev Uden Vold er Danmarks nationale
enhed, der arbejder for at sikre mere og
bedre hjælp, når det gælder vold i nære
relationer.
Det skal ske ved konkrete tilbud til
voldsudsatte og voldsudøvere, mere
viden på området og ved at skabe øget
opmærksomhed og debat i samfundet
om vold i nære relationer. Målet er
færre voldsudsatte i fremtiden.
Lev Uden Vold driver den nationale
hotline, der giver hjælp og rådgivning
til voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende
og fagfolk. Vi tilbyder også juridisk
rådgivning, efterværnsforløb til tidligere
voldsudsatte og psykologisk telefonrådgivning til voldsudøvere.

I 2018 gennemførte Lev Uden Vold under
søgelsen Kortlægning af vejledninger og
redskaber til opsporing og vurdering af vold
i nære relationer. Rapporten beskriver de
aktuelle vejledninger og redskaber til op
sporing og vurdering af vold i nære relationer,
som er tilgængelig for fagfolk i Danmark
(Lev Uden Vold, 2018a). Kortlægningen
viser, at der findes forholdsvist få danske
vejledninger og værktøjer til vurdering af
risiko for gentagen vold i forbindelse med
vold i nære relationer blandt voksne og unge
over 18 år. Ligeledes viser kortlægningen,
at der ikke er fundet oplysninger om eva
lueringer af nogle af værktøjerne i en dansk
kontekst. Det vil sige, at der findes ikke
umiddelbart en vidensbaseret vurdering af,
hvordan værktøjerne fungerer i praksis.
Kortlægningen gav anledning til at under
søge, hvilke risikovurderingsværktøjer der
8

findes internationalt, og hvilken viden der
findes om anvendelsen af dem i praksis.
Det er resultaterne af denne gennemgang,
som er formidlet i dette inspirationshæfte.
Formålet med hæftet er, at organisationer
får en grundlæggende introduktion til, hvad
risikovurderinger er, hvordan man kan risikovurdere, og hvilken rolle standardiserede
risikovurderingsværktøjer kan spille. Rapporten præsenterer 6 risikovurderingsværktøjer,
der alle har til formål at styrke den faglige
vurdering af risikoen for gentagen vold og
vurderingen af den voldsudsattes borgers
sikkerhed. Hæftet kommer ikke med anbe
falinger til, hvilke risikovurderingsværktøjer
der bør anvendes. Nogle værktøjer anvendes
i Danmark, mens andre ikke er ikke blevet
oversat til dansk. Der findes på nuværende
tidspunkt intet vidensbaseret belæg for at
anbefale det ene værktøj frem for det andet.
Vi håber derimod, at hæftet kan give en
grundlæggende viden om, hvad det vil sige
at risikovurdere og give en introduktion til
værktøjer, som kan anvendes i Danmark.

Hvordan har vi indsamlet materialet?
Grundlaget for dette inspirationshæfte er en
gennemgang af litteratur om risikovurdering
af vold i nære relationer, som er påbegyndt i
efteråret 2018. I denne søgning og gennemgang af litteratur har vi haft fokus på at
undersøge, hvilke risikovurderingsværktøjer
der anvendes i Danmark og internationalt
samt studier om afprøvning og evaluering
af anvendeligheden af disse værktøjer.
Vi har søgt efter litteratur hos danske og
internationale organisationer samt statslige
enheder som styrelser og forskningsinstitu
tioner, der beskæftiger sig med vold i nære
relationer. Samtidig har vi rettet kontakt til
forskere inden for feltet og gennemgået
programmer fra relevante konferencer. Vores
søgning har været afgrænset til udgivelser på

Risikovurdering af vold i nære relationer

skandinavisk og engelsk. Litteratursøgningen
har ikke haft karakter af et systematisk litteraturstudie, men en indsamling af viden og
praksisser på området. Vi har bl.a. søgt efter
metastudier i databasen Annual Reviews.
Materialegrundlaget dækker over nyere
videnskabelige artikler, der omhandler risikovurderinger, nationale retningslinjer for indsatser mod vold i nære relationer og manualer
til anvendelse af konkrete standardiserede
risikovurderingsværktøjer. Vi har også besøgt
Socialstyrelsen i Sverige for at få indsigt i
deres arbejde med udviklingen af opsporingsog risikovurderingsværktøjet FREDA,
der bruges inden for den offentlige sektor
i Sverige.
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Kapitel 2

Hvad er vold i
nære relationer?
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En væsentlig forudsætning for at kunne
opspore vold i nære relationer er en helt
grundlæggende viden om og forståelse for,
hvad der egentlig er vold. I dette kapitel giver
vi en grundlæggende introduktion til:
1) Hvordan vi afgrænser vold i nære
relationer.
2) Hvad der kendetegner forskellige
former for vold.
3) Hvilke mønstre vold i nære relationer
kan have.

Afgrænsning af vold i nære relationer

Vold i nære relationer kan komme til udtryk
på mange måder og finde sted mellem menne
sker, som indgår i forskellige former for tætte
relationer. Det er derfor en udfordring at lave
en afgrænset beskrivelse af problemet, fordi
de mennesker, der bliver udsat for vold, udgør
en heterogen gruppe. Hvordan vi definerer
vold, afhænger af formålet. For eksempel vil
definitionen af vold i en juridisk kontekst
ofte være mere afgrænset, end den er i en
sundheds- og socialfaglig kontekst (Rutherford et. al, 2007). Definitionen af vold kan
have indflydelse på, hvordan man som fagperson kan handle, og hvad man fagligt set
opfatter som vold. Samtidig er det vigtigt
at gøre opmærksom på, at definitioner er
dynamiske afgrænsninger, som hele tiden
må revideres i takt med, at vi bliver klogere
på vold i nære relationer, og at der i verden
løbende udvikles nye former for vold og
voldsmønstre.
I internationale organisationer som De Forenede Nationer (FN), Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Europarådet arbejder
man ikke med begrebet vold i nære relationer,
som vi gør i Norden. Her finder vi mange
forskellige begreber som ”domestic violence”,
”violence against women”, ”gender-based
violence”, ”intimate partner violence”,
”interpersonal violence”, ”family violence”,

”honor-related violence” og ”elder abuse”
(Council of Europe, 2011; Krug et al., 2002).
I boksen på side 12 giver vi et overblik over
nogle af de forskellige definitioner, som
benyttes internationalt og herhjemme, og
som henvender sig til forskellige sektorer.
De forskellige definitioner viser, at der på
tværs af internationale organer og nationale
styrelser ikke er enighed om, hvordan vold i
nære relationer skal defineres.
Når vi taler om vold i nære relationer, så
forbinder vi det typisk med vold udøvet af
en partner. Men både praksiserfaringer og
undersøgelser viser, at voldsudøvere også
kan være andre familiemedlemmer. Det kan
fx være voksne børn, søskende, dele af den
udvidede familie eller personer, som man er
afhængige af i det daglige for at kunne klare
sig – såsom en handicaphjælper (Heimer et
al. 2014; Sundström 2016; Danneskiold-
Samsøe et al. 2019). Selvom vold i nære
relationer primært omhandler partnervold,
er det vigtigt at være opmærksom på vold fra
andre familierelationer og omsorgspersoner
(McCulloch et al., 2016).

Voldsformer

Vold kan komme til udtryk på mange måder.
Nedenfor beskriver vi, hvad der karakteriserer
de typiske voldsformer. Beskrivelserne skal
ikke ses som udtømmende, idet der for hver
voldsform vil være flere voldshandlinger, end
dem der er beskrevet her. Beskrivelserne er en
introduktion til forskellige voldsformer som
baggrund for at kunne spørge ind til forskellige former for handlinger i en samtale, hvor
en borger måske ikke ser sig selv som udsat
for vold. En kort oversigt over voldsformerne
ses i tabel 1 på side 13.
Fysisk vold er den voldsform, som man
tidligere opfattede som den ”rigtige” vold,
fordi den typisk består af fysiske handlinger,
11

Internationale og danske definitioner
I FN-regi er ”violence against women” og ”genderbased violence” ofte relateret til vold, som kvinder
og børn kan blive udsat for. I definitionen er der
ikke fokus på den relation, volden forekommer i,
men på den rolle køn spiller i forhold til at blive
udsat for forskellige former for vold. Ydermere
er voldelige handlinger betinget af den skade
virkning, de kan have. Vold mod kvinder er et
bredt begreb, der dækker over vold begået
mod kvinder både i og uden for en nær relation.

Violence against women is: any act of genderbased violence that results in, or is likely to result
in, physical, sexual or psychological harm or
suffering to women, including threats of such
acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty,
whether occurring in public or in private life.

I WHOs rapport World report on violence and
health fra 2002 finder vi en definition af vold, hvor
der foruden skadevirkningen også er fokus på, at
handlingen er intentionel. Her er relationen heller
ikke i fokus.

Vold defineres som: forsætlig anvendelse af
fysisk kraft eller magt eller trussel herom, mod
én selv, en anden person, mod en gruppe eller
et samfund, som resulterer i eller har høj sand
synlighed for at resultere i kvæstelse, død,
psykologisk skade, fejludvikling og afsavn.

(United Nations, 1993)

(Krug et al., 2002)

I Europarådets Konvention til forebyggelse
og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold
i hjemmet, som Danmark ratificerede i 2014,
er der fokus på den familiære kontekst og den
nære relation, men ikke på hvad der kendetegner
voldelige handlinger.

Vold i hjemmet defineres som: alle former for
fysisk, seksuel, psykologisk eller økonomisk
vold som forekommer inden for familien eller i
hjemmet eller mellem tidligere eller nuværende
ægtefæller eller partnere, hvad enten gernings
manden er offerets nuværende eller forhen
værende sambo.
(Council of Europe, 2011)

I Danmark har Socialstyrelsen ansvar for udvikling,
rådgivning og implementering af sociale indsatser
på bl.a. voldsområdet. Socialstyrelsens definition
af vold i nære relationer har fokus på handlingens
funktion og konsekvenser. Desuden skal handlingen
være i strid med love og normer
i samfundet.

Vold i nære relationer defineres som: 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.
(Socialstyrelsen 2019)

Socialstyrelsens afgrænsning er inspireret af en
definition af den norske psykolog og voldsforsker,
Per Isdal. Det er en definition, som ofte anvendes
af praktikere, som arbejder med vold. I modsætning til Socialstyrelsens definition er Isdals definition af vold ikke afhængig af samfundets love og
normer, men har alene fokus på den virkning, som
handlingen får mellem den person, der udøver og
den, der udsættes for volden. Der findes også
eksempler på voldelige handlinger, som gennem
tiden har været normen i samfundet, fx fysisk vold
mod børn, og voldelige handlinger, som ikke har
været kriminaliseret – fx psykisk vold og stalking.
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Vold er defineret som: enhver handling rettet
mod en anden person, som ved at skade, smerte,
skræmme eller krænke får denne person til at
gøre noget mod sin vilje eller holde op med at
gøre noget, som personen vil.
(Isdal, 2000)

Risikovurdering af vold i nære relationer

Tabel 1. Oversigt over forskellige former for vold
Fysisk vold

Fysiske handlinger som fx at slå, skubbe, hive i håret, kvæle
eller kaste med genstande.

Psykisk vold

Gentagne handlinger der er af nedgørende, ydmygende,
krænkende, manipulerende, truende eller isolerende karakter
som fx nedværdigende tale eller at forhindre den voldsudsatte
person i at spise eller sove.

Seksuel/seksualiserende
vold

Uønskede verbale og fysiske handlinger som er af seksuel eller
seksualiserende karakter. Fx at tale seksuelt ydmygende til
personen, dele nøgenbilleder eller presse den voldsudsatte
personen til seksuel aktivitet.

Økonomisk vold

Handlinger relateret til den voldsudsatte persons økonomiske
situation. Fx at fratage personen retten til at råde over egen løn
eller optage lån i den voldudsatte persons navn.

Stalking

Gentagne handlinger af overvågende eller chikanerende
karakter som fx elektronisk overvågning af voldsudsattes
færden, rygtespredning og vedvarende opkald og beskeder.

Æresrelateret social
kontrol

Kontrollerende handlinger som fx restriktioner i forhold til
livsstil, fritidsaktiviteter og sociale relationer, som har til formål
at opretholde familiens ære.

der kan medføre fysisk smerte og skader. Den
fysiske vold kan bestå af slag, spark, skub og
at blive holdt fast eller nede mod sin vilje
eller bundet. Det kan også involvere brug af
våben – som fx en kniv eller andre genstande,
kvælertag eller på anden måde forsøge at
strangulere en person (Donovan & Hester
2015; Meurens & Spanikova 2017).
Psykisk vold består af gentagne handlinger,
der er af nedgørende, ydmygende, krænkende,
manipulerende, truende eller isolerende
karakter. Psykisk vold kan tage både subtile
og direkte former. De mere subtile former
kan være at tale nedgørende om personens
udseende, intelligens eller mere generelle
formåen. Det kan også være, at voldsudøveren
taler ydmygende til personen ved fx at bruge
øgenavne og kalde hende/ham for dum,
forkert og inkompetent. Manipulation kan

komme til udtryk ved, at voldsudøveren
manipulerer den voldsudsatte til at tro, at
hun/han er psykisk syg og ikke har en reel
virkelighedsopfattelse. De mere direkte former kan fx være, hvis voldsudøveren truer
den voldsudsatte person med, at de mister
kontakt til børnene. Det kan også være, at
voldsudøveren truer med at begå selvmord
eller truer med at skade den voldudsatte
person, evt. børn eller kæledyr. Når den
psykiske vold bliver isolerende, sker det fx
ved at voldsudøveren kontrollerer den voldsudsattes kontakt med familie, venner, arbejdsmarked og hvad hun/han læser, spiser eller
har på af tøj.
Psykisk vold kan også foregå digitalt ved, at
voldsudøveren kontrollerer den voldsudsattes
profil på sociale medier og overvåger personen
i det daglige. Ydermere kan den psykiske vold
13

være at blive isoleret, spærret inde, kidnappet,
forhindret i at spise eller sove (Lev Uden
Vold 2018c; Donovan & Hester 2015;
Meurens & Spanikova 2017).
Seksuel/seksualiserende vold kan bestå af
både verbale, digitale og fysiske handlinger
af seksuel eller seksualiserende karakter. De
verbale handlinger kan fx være, at den voldsudøvende person kommer med nedladende
seksualiserende bemærkninger som ”luder”
under seksuel aktivitet. De digitale handlinger
kan være at lave pornografiske billeder af den
voldsudsatte person eller dele nøgenbilleder
mod personens vilje. De fysiske handlinger
kan bestå i, at voldsudøveren presser den
voldudsatte til sex for at få bevis på, at hun/
han elsker denne eller tvinge personen til at
se pornografi og udøve scener fra pornografi.
Det kan også komme til udtryk i, at den
voldsudsatte bliver behandlet hensynsløst
og respektløst under sex – fx hvis man bliver
udsat for kvælning ( Johansen, 2019; Kelly,
1988; Oldrup et al., 2016).
Økonomisk vold består af handlinger, der er
relateret til den voldsudsatte persons økonomiske situation. Økonomisk vold kan være
at få personen til at bede om penge fra andre,
at nægte den voldsudsatte adgang til fællesøkonomi og egen løn eller kun råde over
afmålte lommepenge. Det kan også være
at optage lån i personens navn og på anden
vis tvinge personen til gældsættelse. Det kan
også være handlinger som at destruere genstande ( Jensen & Nielsen 2005; Donovan &
Hester 2015; Meurens & Spanikova 2017).
Stalking er et relativt nyt begreb. Men fænomenet, det dækker over, er ikke nyt. Når man
taler om stalking i nære relationer, kan det
være svært at skelne stalking fra de handlinger,
som vi kalder psykisk vold. Stalking kan bestå
af handlinger af overvågende og chikanerende
karakter. Voldsudøveren kan overvåge den
voldsudsatte ved at installere spyware på
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personens computer eller mobiltelefon
eller forfølge personen fysisk eller få andre
personer til dette (”stalking by proxy”).
Chikanen kan bestå af fx rygtespredning
i netværk og på sociale medier, give falsk
information om personen til myndigheder
og ”gaslighting” ved at fortælle personen,
at hun/han er psykisk syg. Stalking kan også
bestå af handlinger, der isoleret set ikke
opleves som krænkende, fx et telefonopkald.
Men når handlingerne er uønskede, påtrængende og en del af et mønster, bliver de til
stalking. Da der er et overlap mellem de
handlinger, som vi kalder psykisk vold og de
handlinger, som vi kalder stalking, giver det
mest mening at tale om stalking som noget,
der finder sted efter en relation er brudt og
som en forlængelse af volden i et parforhold
eller fra andre nærtstående ( Johansen et al.
2013; Dansk Stalking Center).
Æresrelateret social kontrol er handlinger, der
har til formål at regulere og styre familie- og
gruppemedlemmers adfærd gennem kontrol
og/eller sanktioner, så de er i overensstemmelse
med normer for kønnet og seksuel adfærd
inden for en patriarkalsk kønsorden, og dermed
opretholder (eller genopretter) familiens ære,
som er knyttet til denne orden. Her vil der
typisk være tale om et mønster af handlinger,
der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser
den enkeltes rettigheder – som fx restriktioner
i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale
relationer, valg af ægtefælle eller retten til at
bestemme over egen krop (Udenrigsministeriet
2019; Danneskiold-Samsøe et al. 2019).

Voldsmønstre

Vold i nære relationer kan udspille sig på
mange forskellige måder. Overordnet set kan
man skelne mellem to typer af voldsmønstre,
når det gælder partnervold. De to typer er
ikke dækkende for alle mønstre, som vold
i nære relationer kan have. Mønstrene er
beskrevet her, fordi de kan give en baggrunds

Risikovurdering af vold i nære relationer

forståelse for forholdet mellem den volds
udøvende person, og den der udsættes for
volden. De to typer, som vi skelner imellem
her, er situationel vold og intim terrorisme.
De er begge en del af en større typologi
udviklet af sociologen Michael P. Johnson
( Johnson 2008).
Et væsentligt element, der adskiller de to
mønstre fra hinanden, er, at voldsudøveren
gør brug af ”coercive control”. Det vil sige, at
personen, der udøver intim terrorisme, opfører
sig dominerende og kontrollerende over for
den voldsudsatte person, og at denne opførsel
er vedvarende (Hardesty et al., 2015; Stark,
2007). Dette kan være svært at bedømme i et
møde med en voldsudsat borger. Men studier
peger på, at det ofte involverer en frygt for
voldsudøveren og bekymring for at blive
udsat for vold i fremtiden (Hardesty et al.,
2015).
Overordnet set kan man skelne mellem
to typer af voldsmønstre, når det gælder
partnervold: situationel vold og intim
terrorisme.
Situationel vold er karakteriseret ved at være
episodisk fysisk vold, der kan forekomme i
forbindelse med et skænderi eller andre
former for konfliktsituationer. Her er der
ofte tale om mildere former for fysisk vold,
såsom skub og slag med flad hånd. Volden er
knyttet til en specifik situation, og er ikke
noget der kendetegnet parforholdet eller
relationen generelt, og ej heller handlinger
som sker i et forsøg på at etablere kontrol i
forholdet. Både kvinder og mænd kan være
udsat for og udøve situationel vold ( Johnson
2008).
Intim terrorisme er ifølge Johnson en mindre
udbredt form for partnervold, men som kan
have en meget omfattende karakter. Her er
volden et forsøg på at dominere og have
kontrol i parforholdet. Ifølge Johnson begås

intim terrorisme hovedsageligt af mænd mod
kvinder i et parforhold. Intim terrorisme er
en vedvarende proces, der er karakteriseret af
et mønster af psykiske, økonomiske og seksuelt
voldelige handlinger, som præger forholdet
og familiedynamikken. I intim terrorisme
eskalerer voldsmønstret typisk over tid og kan
i tilfælde udvikle sig til en livstruende situation
( Johnson & Leone 2005; Johnson 2008).
I relation til intim terrorisme inddrager
Johnson også en tredje voldsform, som han
kalder voldelig modstand. Her er der tale om
voldelige handlinger, som udøves i reaktion
på den intime terrorisme (NOK, 2013).
Det er centralt at være opmærksom på, hvad
der kendetegner de to voldsmønstre, idet
mønstrene kan have betydning for, hvem
der har behov for hvilke indsatser og hvornår.
I mødet med borgere, hvor der er tegn på
vold, kan det desuden være relevant at være
opmærksom på, om borgeren er bange for
partneren eller andre omsorgspersoner,
der udøver volden (Hardesty et al., 2015).
Opmærksomheden på både frygt og kontrol
kan give en idé om voldens mønster og
bruges i vurderingen af, hvor akut borgerens
situation er, og hvilke foranstaltninger der bør
igangsættes (NOK 2013; Williamson et al.
2018; Felson & Outlaw 2007).

Tegn på vold

I de følgende afsnit beskriver vi de tegn, som
kan lede til mistanke om, at en borger bliver
udsat for vold. Denne viden kan være med til
at skærpe opmærksomheden på, om der kan
ligge vold bag en borgers sociale og helbredsmæssige problemstillinger og dermed give
anledning til en samtale om vold. Vold i nære
relationer dækker over mange forskellige
former for voldelige relationer, og de mulige
reaktioner på at blive udsat for vold er til
svarende meget forskellige. Når vold foregår
i en nær relation, er volden typisk gentagende,
foregår over længere tid og kan eskalere
15

i forhold til både frekvens og alvorsgrad
(Hamby & Grych 2013; Walby et al. 2014).
Det kan derfor give anledning til gentagende
kontakt hos fx social- og sundhedssektoren.
En voldsudsat borger vil typisk ikke fortælle
direkte om volden, for det kan være ydmygende
at skulle fortælle, at ens nære behandler en
dårligt. Som fagperson er det derfor en god idé
at være bekendt med de tegn, som kan være en
indikation på vold i familien. Konsekvenserne
af vold kan være direkte og umiddelbare i form
af fysiske skader. Men de kan også være usynlige for det blotte øje. Konsekvenserne kan
komme over tid i form af psykosomatiske
symptomer og psykiske helbredsproblemer,
som kommer af stressbelastningen af at leve
i en voldelig relation (Hydén et al. 2016;
Lev Uden Vold 2018b; Deen et al. 2018;
Department of Human Services, 2012). Som
voldsudsat kan man have en grundlæggende
frygt for nye voldshandlinger, der påvirker
ens trivsel og som bliver styrende for,
hvordan man agerer i sin dagligdag.
Nedenfor gennemgår vi fysiske, psykoso
matiske, psykiske, sociale og relationelle
problemer, som kan være tegn på, at en
borger bliver udsat for vold. Det er dog
vigtigt at være bevidst om, at de tegn, der
kan indikere at en borger udsættes for vold,
også kan være udtryk for andre former for
mistrivsel. Det vil derfor altid kræve en
eller måske flere samtaler at afklare om
tegnene skyldes, at borgeren bliver udsat
for vold (Socialstyrelsen (Sverige), 2014;
Victorian Government, 2012).
Fysiske tegn
• Skader i hovedet, ansigtet, munden, hals,
bryster, arme, torso og kønsorganer
• Blå mærker, mærker efter slag, brændemærker eller stikmærker
• Flere mærker/skader forskellige steder på
kroppen og af forskellig alder
• Fysiske skader, der negligeres, eller hvor
der ikke gives en overbevisende forklaring
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• Gentagende skader/infektioner vaginalt/
analt og uforklarlige blødninger vaginalt/
analt
• Spontan abort og skader under graviditet
• Meget tøj på og/eller kraftig makeup,
som kan dække mærker på kroppen
( Berglund, 2011; Johansen et al., 2016;
NKVTS; Socialstyrelsen, 2019a)
Psykosomatiske tegn
• Klager over smerter i fx ryg, mave og
hoved
• Hjertebanken og brystsmerter
• Mave-tarmproblemer
• Søvnproblemer
• Drastisk forandret udseende eller
kropsvægt
(Berglund, 2011; Johansen et al., 2016;
NKVTS)
Når de psykosomatiske symptomer er uafklarede – det vil sige, at der ikke findes nogen
umiddelbar somatisk forklaring – kan det
være et tegn, man som fagperson bør være
opmærksom på. Det gælder også, hvis borgeren først sent søger lægehjælp efter skader.
Psykiske tegn
• Indre uro
• Nedtrykt/tristhed
• Koncentrations- og hukommelsesbesvær
• Virker nervøs og ængstelig
• Utryg ved gynækologiske undersøgelser
• Lider af depression eller angst
• Symptomer på PTSD (posttraumatisk
belastningsreaktion)
• Stressrelaterede sygdomme
• Selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser
• Misbrug
• Selvmedicinering
• Lavt selvværd
• Selvmordstanker og selvmordsforsøg
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(Berglund, 2011; Department of Human
Services, 2012; Johansen et al., 2016; NKVTS; Socialstyrelsen, 2019a)
Det er ikke kun det fysiske og psykiske
helbred, som vil være påvirket af volden.
For voldsudsatte kan der typisk også ske
ændringer i forholdet til andre, og det kan
påvirke måden, man omgås andre mennesker
på. Det kan derfor være en god idé at være
opmærksom på, om borgeren viser tegn på
ændringer i sin personlighed eller handle
mønster.
Sociale og relationelle tegn
• Ændret personlighed
• Tendens til at isolere sig
• Aflyser eller glemmer aftaler og mister
kontakt til sit sociale netværk
• Undgår visse personer eller bestemte
steder eller modsætter sig fysisk kontakt
• Forringet eller manglende evne til at
passe et arbejde eller følge en uddannelse
• Samarbejdsproblemer
• Giver utroværdige forklaringer
• Udviser grænseløshed og risikoadfærd i
forhold til farer og har svært ved at beskytte sig selv
• Er opfarende eller aggressiv
• Udøver vold mod andre
( Johansen et al., 2016; Lev Uden Vold,
2018b; NKVTS)
Hvis man som fagperson har samtaler med
borgere, hvor partner, forældre, børn eller
omsorgspersoner deltager i møderne, kan det
være en særlig god idé at være opmærksom
på den dynamik, som udspiller sig mellem
personerne. Når der er vold i et parforhold,
eller anden nærtstående relation som fx en
omsorgsrelation, kan der være et ulige magtforhold mellem personerne. Når personen,
der udøver vold, er til stede, kan den voldsudsatte person fremstå usikker, mens den voldsudøvende part kan fremstå mere sikker og

måske taler nedladende om den voldsudsatte
eller svarer på hendes/hans vegne. Det kan
også være, at familiemedlemmer insisterer på
at agere tolk eller ringer og aflyser aftaler på
vegne af personen (Victorian Government,
2012). Det kan derfor være centralt at have
mulighed for at tale med personen alene for
at undersøge relationen til partner/omsorgspersoner.
Tegn hos voldsudsatte i relationen til
partner/omsorgspersoner
• Virker nervøs eller ængstelig i partners/
omsorgspersons nærvær
• Har forbud mod at færdes alene uden
partner/omsorgsperson
• Modtager hyppige opkald eller SMS’er
• Er ledsaget af partner/omsorgsperson,
som er den, der primært taler
• Påtrængende tilstedeværelse fra partner
eller andre omsorgspersoner
• Fremfører partners/omsorgspersons
synspunkter i stedet for sine egne
• 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/omsorgsperson med
dårligt humør eller alkoholproblemer
• Beskriver partner/omsorgsperson som
kontrollerende eller tilbøjelig til vrede
• Negligerer partners/omsorgspersons
kontrol
• Egne aktiviteter, relationer, meninger og
kontrol over økonomi er faldet i løbet af
forholdet
(Helsedirektoratet, 2018; NKVTS; NOK,
2013; Socialstyrelsen, 2019a; Victorian
Government, 2012)
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Kapitel 3

Hvad vil det
sige at risiko
vurdere?
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I alle forhold, hvor der har været vold, er der
risiko for, at voldsudøveren gentager volden.
Ligesom voldsudøverens handlinger kan
eskalere over tid og ændre karakter.
Kompleksiteten i sager om vold i nære relationer
kan gøre det vanskeligt at afgøre, hvornår der
er risiko for, at voldsudøverens handlinger vil
eskalere. Det betyder også, at det kan være svært
at vurdere, hvilke indsatser der er behov for
(Kropp et al., 2017b). Som fagperson kan det
derfor være en hjælp at støtte sig til et standar
diseret risikovurderingsværktøj, når man skal
lave en risikovurdering af borgerens situation.
I dette kapitel beskriver vi indledningsvist de
juridiske rammer for at risikovurdere. Dernæst beskriver vi, hvad der indgår i processen,
når man risikovurderer. Derefter introducerer
vi 3 overordnede tilgange til at risikovurdere
og beskriver den tilgang, som værktøjerne i
dette hæfte læner sig op ad. Til sidst beskriver
vi en række faktorer, der i litteraturen fremhæves som risikofaktorer for gentagen vold.

Den juridiske og politiske ramme
for risikovurdering

I Danmark har vi underskrevet og ratificeret
forskellige internationale og europæiske konventioner. Sammen med den nationale lovgivning danner de rammerne for arbejdet mod
vold i nære relationer. Danmark har ratificeret
både FNs Konvention om afskaffelse af alle
former for diskrimination imod kvinder
(CEDAW ) og Europarådets Konvention
om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod
kvinder og vold i hjemmet, i daglig tale kaldet
Istanbulkonventionen. Derudover arbejder
Danmark mod opfyldelse af FN’s Verdensmål
for en mere bæredygtig udvikling. I dette
arbejde er der også fokus på at bekæmpe vold i

nære relationer som led i at fremme ligestilling
mellem kønnene (mål 5) og sikre mere ret
færdighed og stærke institutioner (mål 16).
I Danmark indeholder serviceloven på nu
værende tidspunkt ingen særskilte bestemmelser om risikovurderinger ift. voksne, der
udsættes for vold i nære relationer. Der findes
dog bestemmelser i servicelovens § 12 a
angående tilbud om handleplaner til voksne,
som er udsat for æresrelaterede konflikter.
I en sådan handleplan skal der blandt andet
indgå en risikovurdering. Risikovurderinger
er beskrevet i den nationale handlingsplan
Indsats mod vold i familien og i nære relationer
fra 2014, men ikke i handleplanen fra 2019.
I handleplanen fra 2014 stilles der krav til, at
der som led i politiets indsats mod stalking
udvikles og implementeres et konkret risikovurderingsværktøj, der vil forbedre politiets
muligheder for at vurdere trusselsniveauet og
dermed også behovet for nødvendige hjælpeforanstaltninger på et tidligt tidspunkt.
Risikovurderinger nævnes ikke ift. andre
faggrupper eller voldsformer (Ministeriet
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold, 2014).
Inden for EU er det hovedsageligt Istanbulkonventionen og Direktivet om minimum
standarder for ofre for kriminalitet (Victims’
Rights Directive)1, der forpligter medlems
landene til at beskytte borgere udsat for vold
i nære relationer. Danmark har ratificeret
Istanbulkonventionen i 2014. Victims’ Rights
Directive er dog kun vejledende, da dette
omfattes af det danske retsforbehold ( Justitsministeriet, 2017). Ser vi på Istanbulkonventionen er Danmark forpligtet til at sikre, at
alle relevante myndigheder foretager vurderinger af risikoen for bl.a. gentagen vold for
at sikre den voldsudsatte kvindes sikkerhed.

Europa-Parlamentets og rådets direktiv af 25. oktober 2012 om minimumstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til
rettigheder, støtte og beskyttelse.

1 
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Processen omkring risikovurdering
Når man foretager en risikovurdering ifm.
vold i nære relationer, er der tale om, at man
som fagperson indhenter oplysninger om
personer og omstændigheder omkring volden
for at vurdere risikoen for gentagen vold og
den potentielle alvorsgrad heraf (Kropp et al.,
2017b; EIGE, 2018b). Når man som fag
person har opsporet, at en borger bliver udsat
for vold i en nær relation, er der behov for
en mere omfattende afdækning af volden
og omstændigheder herom, før man kan
beslutte, hvilke indsatser der skal iværksættes
for at forebygge gentagen vold. Det er her,
risikovurderingen kommer i spil.
I nedenstående figur 1 viser vi sammen
hængen mellem opsporing, risikovurdering
og sikkerhedsplanlægning.
Figur 1. Processen omkring
opsporing, risikovurdering og
sikkerhedsplanlægning

Opsporing af voldsudsatte

Risikovurdering af
voldsudsattes situation

Sikkerhedsplan og indsatser til
forebyggelse af gentagen vold
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En risikovurdering anvendes, når der er en
erkendt voldsproblematik. Det vil sige, at
risikovurderingen følger efter, at volden er
blevet opsporet af fx sociale myndigheder
(Se Lev Uden Volds hæfte Opsporing af
personer udsat for vold i nære relationer –
et inspirationshæfte til fagpersoner). Risiko
vurderinger danner grundlag for den videre
risikostyring og for en eventuel sikkerhedsplan for den voldsudsatte for at undgå
gentagen vold (EIGE, 2018b; Kropp, 2004;
Robinson & Moloney, 2010)
En risikovurdering ifm. vold i nære
relationer kan defineres som et forløb,
hvor man indhenter oplysninger om
personer og omstændigheder omkring
volden med henblik på at vurdere risikoen for gentagen vold samt alvorsgraden
af den vold, borgeren kan blive udsat for.
Oprindeligt er risikovurderinger blevet anvendt
af internationalt politi til at vurdere, hvorvidt
en voldsudøver udviser en risiko for at gentage
voldelige handlinger. Når man undersøger
risiko ifm. vold i nære relationer, adskiller
risikovurderingen sig fra andre måder at vur
dere risiko på, idet man ofte tager udgangspunkt i den voldsudsattes oplevelse og egen
vurdering. Enten som isoleret informations
kilde eller i samspil med andre kilder, såsom
voldsudøvers udsagn (Robinson, 2011).
Risikovurderinger kan være baseret på fagpersonens professionelle skøn og/eller ved
brug af et standardiseret risikovurderingsværktøj. Risikovurderinger ifm. vold i nære
relationer vil i de fleste tilfælde være baseret
på fagpersonens professionelle skøn. Dette
kan skyldes, at der findes få validerede, bruger
venlige værktøjer til rådighed for at foretage
en vurdering (Kropp, 2004, 2008). Under
søgelser viser imidlertid, at standardiserede
risikovurderingsværktøjer er bedre til at
forudsige risikoen for gentagen vold end
en vurdering udelukkende baseret på fag
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personens skøn. Forskere anbefaler derfor, at
fagpersonen baserer sin vurdering af risikoen
på et standardiseret risikovurderingsværktøj
(Messing & Thaller, 2015).

er i højere grad både empirisk og teoretisk
funderet. I den tredje generation skelner man
normalt mellem aktuariske vurderinger og
strukturerede professionelle vurderinger:

I nedenstående afsnit vil vi beskrive udvik
lingen og anvendelsen af standardiserede
risikovurderinger.

Den aktuariske vurdering indeholder
en række risikofaktorer, som er baseret på
forskning og erfaring inden for området.
Alvorsgraden af de tilstedeværende risiko
faktorer vurderes ud fra en skala, hvor hver
risikofaktor har sin egen talværdi. Til sidst
lægges alle værdierne sammen, og den
samlede talværdi angiver risikoniveauet
for fremtidig vold.

Standardiserede risikovurderings
værktøjer

Et standardiseret risikovurderingsværktøj
kan indeholde en tjekliste over forskellige
risikofaktorer, der kan gøre sig gældende i
forbindelse med partnervold (EIGE, 2018a).
Spørgsmålene i et standardiseret risikovur
deringsværktøj kan variere, alt efter hvilke
fagpersoner de er udviklet til, hvilke mål
grupper der skal vurderes, hvilke voldsformer
der i fokus, samt hvilke informationskilder
der indgår i vurderingen. Nogle risikovur
deringsværktøjer vil også beskæftige sig
med sikkerhedsfaktorer, som er personlige
og kontekstuelle forhold, der kan mindske
sandsynligheden for gentagen vold (EIGE,
2018b).
Den standardiserede risikovurdering
er baseret på et teoretisk og empirisk
fundament om risikofaktorer. Den standardiserede risikovurdering danner afsæt
for dialogen med den voldudsatte borger
og for vurderingen af den voldsudsatte
borgers egen vurdering af risikoen for
gentagen vold.
Udviklingen af standardiserede risikovurderingsværktøjer beskrives inden for litteraturen
i generationstermer. Den første generation
af risikovurderinger bestod hovedsageligt
af ustrukturerede kliniske vurderinger, som
udelukkende er baseret på fagpersonens skøn
af, hvor stor risikoen for gentagen vold er.
Derefter er det videnskabelige fundament
gradvist blevet styrket, og den tredje generation

Den strukturerede professionelle vurdering
forsøger at bygge bro mellem en ustruktureret
klinisk vurdering og en aktuarisk vurdering.
I denne tilgang foretager fagpersonen sin
vurdering ud fra et standardiseret værktøj
kombineret med sin egen faglige vurdering.
Fordelen ved den strukturerede professionelle
vurdering er, at den både er struktureret og
fleksibel i sin anvendelse, da fagpersonen får
nogle retningslinjer og samtidigt kan anvende
sin egen faglige vurdering. Studier har vist,
at voldsudsattes egen vurdering ikke altid
stemmer overens med det reelle risikoniveau.
Da en risikovurdering generelt er baseret på
den voldsudsatte borger som primær kilde,
er det derfor en fordel ved den strukturerede
professionelle vurdering, at den suppleres af
fagpersonens professionelle skøn. Derudover
giver tilgangen fagpersonen mulighed for at
tage højde for specifikke og kontekstafhængige
forhold og derved foretage en helhedsvur
dering. (Kropp, 2008; Kropp et al., 2017b;
Nicholls et al., 2013; Robinson, 2011;
Robinson & Moloney, 2010).
De 6 værktøjer i kapitel 5 er ikke ment som
en erstatning for fagpersonens professionelle
vurdering. Værktøjerne skal danne afsæt for
dialog om den voldsudsatte borgers situation.
Selvom indholdet i enkelte af værktøjerne vil
have en aktuarisk karakter, kan alle værktøjerne
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ses som strukturerede professionelle vurderinger, fordi udviklerne af værktøjerne anbefaler, at den endelige vurdering også bygger
på anden relevant information.

Anvendelse af standardiserede
risikovurderingsværktøjer

I Danmark har der været en øget opmærksomhed hos politiet, på landets krisecentre
og hos specialiserede tilbud til voldsudsatte
og voldsudøvere på at vurdere risikoen for
gentagen vold. I 2015 begyndte det danske
politi at implementere de standardiserede
risikovurderingsværktøjer SARA:SV, SAM
og PATRIARK. I dag har samtlige 12 politikredse certificeret medarbejdere i brugen af
værktøjerne. Hos specialiserede tilbud som
Dialog mod Vold og Dansk Stalking Center
anvendes hhv. værktøjerne SARA og SAM.
Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet
en overordnet beslutning om at foretage
risikovurderinger på alle kvinde- og mandekrisecentrene i Danmark. Vi ved dog, at
enkelte kvindekrisecentre har udarbejdet
nogle overordnede retningslinjer for, hvordan
medarbejderne foretager risikovurderinger,
mens kvindekrisecentret Danner har planer
om at implementere SARA:SV i løbet af
2020 (se beskrivelse af SARA:SV, SAM og
PATRIARK i kapitel 5).
Ifølge Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) har
hovedparten af medlemslandene i EU udviklet deres eget risikovurderingsværktøj, som er
tilpasset landets specifikke kontekst, og som
benyttes af politi og andre sektorer. Der ses
dog variationer i procedurerne for at foretage
risikovurderinger på tværs af organisationer
internt i landene (EIGE, 2018a, 2018b).
I den internationale litteratur på området
fremhæves en række fordele ved at benytte
standardiserede risikovurderingsværktøjer.
Nedenfor beskriver vi nogle af de fordele, den
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enkelte fagperson kan have ved at anvende
risikovurderingsværktøjer i mødet med den
voldsudsatte borger. Det er vigtigt at understrege, at fagpersoner bør have en grund
læggende viden om vold i nære relationer og
undervises i, hvordan værktøjet skal anvendes
i praksis.
• Opkvalificering og understøttelse af
fagpersoner: Et risikovurderingsværktøj
kan understøtte fagpersonens professionelle skøn med nogle retningslinjer til at
vurdere risiko for gentagen vold, planlægge sikkerhedsforanstaltninger samt danne
grundlag for at vurdere den videre indsats
overfor den voldsudsatte og eventuelt
voldsudøveren.
• Differentiering af indsatser: Et risiko
vurderingsværktøj giver fagpersoner et
grundlag til at differentiere mellem akutte
og mindre akutte tilfælde og med at
tilrettelægge den mest hensigtsmæssige
indsats overfor den voldsudsatte borger.
• Styrket kommunikation på tværs af
sektorer: Et risikovurderingsværktøj, der
bygger på en standardiseret liste over
risikofaktorer, kan lette kommunika
tionen til både den voldsudsatte borger
og mellem aktører på området. Værktøjet
kan give et sprog for at tale om risiko
faktorer på tværs af fagligheder og en
fælles forståelse for, hvilke sikkerheds
foranstaltninger der bør iværksættes.
• Kvalificering af den voldsudsatte borgers
egen oplevelse: Når værktøjet indeholder
en liste over risikofaktorer, kan det tydeliggøre for den voldsudsatte, hvilken
potentiel fare hun/han befinder sig i, og
kan anvendes til at kvalificere hans/
hendes egen vurdering.
(Kropp, 2004, 2008; McCulloch et al., 2016;
Messing & Thaller, 2015; Robinson, 2011).

Risikovurdering af vold i nære relationer

Faktorer, der kan øge risikoen for
gentagen vold
På trods af et øget fokus på risikofaktorer for
partnervold mangler der fortsat en fælles
operationel definition af risiko. EIGE beskriver
risikofaktorer som personlige og kontekstuelle
forhold, som dokumenteret erfaring har vist
øger sandsynligheden for gentagen vold
(EIGE, 2018b). Inden for forskningen taler
man derudover også om sårbarhedsfaktorer
hos den voldsudsatte person, der omvendt
vil være personlige og kontekstuelle forhold
omkring den voldsudsatte borger, som gør
dem mere sårbare over for fremtidig vold.
Den voldsudsattes sårbarhedsfaktorer indgår
som et tema under litteraturen om risiko
faktorer. Når vi i hæftet bruger betegnelsen
”risikofaktorer”, henviser vi derfor også til
den voldsudsattes sårbarhedsfaktorer.
Risikofaktorer er personlige og
kontekstuelle forhold, som dokumenteret erfaring har vist øger risikoen
for gentagen vold.
Sårbarhedsfaktorer er personlige
og kontekstuelle forhold, som dokumenteret erfaring har vist øger den
voldsudsattes sårbarhed over for
gentagen vold.

Litteraturen har primært fokus på voldsudsatte
kvinder. De risikofaktorer, der beskrives her,
henviser således primært til erfaring med
voldsudsatte kvinder. I forskningen skelnes
mellem statiske eller dynamiske risikofaktorer.
De statiske faktorer kan ikke ændres over tid,
mens de dynamiske faktorer kan ændres ved
hjælp af intervention. Statiske risikofaktorer
er fx tidligere voldshistorik, mens dynamiske
faktorer fx kan være, at voldsudøveren udviser
jalousi eller befinder sig i et misbrug eller uden

arbejde. En sikkerhedsplan er rettet mod de
dynamiske risikofaktorer, som kan øge risikoen
for gentagen vold. Det skal dog understreges,
at hverken statiske eller dynamiske risiko
faktorer kan vurderes isoleret, da den aktuelle
situation også skal indgå i vurderingen (Kropp,
2004; Messing & Thaller, 2015).
EIGE inddeler risikofaktorer for partnervold
mod kvinder i 5 hovedkategorier:
1. Forskellige typer af lovovertrædelser:
Som fx lovovertrædelser hos voldsudøveren og brud på retskendelser eller
tidligere trusler om eller udøvelse af
vold mod partner, børn eller kæledyr.
2. Voldsudsattes sårbarhedsfaktorer:
Som fx begrænset socialt netværk,
graviditet, psykiske udfordringer eller
stof- eller alkoholmisbrug.
3. Voldsudøverens risikofaktorer: Som
fx alkohol- eller stofmisbrug, psykiske
udfordringer, arbejdsløshed, jalousi og/
eller kontrollerende adfærd over for den
voldsudsatte.
4. Problemer i parforholdet: Som fx nylig
separation, økonomiske udfordringer eller
optrapning af volden ift. enten alvorsgrad, hyppighed eller udøvelse af forskellige former for vold.
5. Den større sociale kontekst: Som fx
hvis man er en del af et kulturelt miljø,
som i høj grad misbilliger skilsmisse.
(Victorian Government, 2012; EIGE, 2018b;
Howard et al., 2013; Kropp, 2008; Richards,
2009; Socialstyrelsen (Sverige), 2015).
Flere af kategorierne af risikofaktorer optræder
på tværs af de 6 udvalgte værktøjer. Nogle
faktorer kan måske virke overraskende, fx
spørgsmål om vold mod kæledyr. Vold mod
kæledyr er dog ikke blot vold mod dyret, men
også en form for psykisk vold mod børn og
partner og kan samtidig fortælle noget om
voldsudøverens voldsmønster.
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Kapitel 4

Hvordan
kommer man
i gang med at
risikovurdere?
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I dette kapitel beskriver vi indledningsvist de
3 grundlæggende trin for at foretage en
risikovurdering. Dernæst beskriver vi de
kompetencer, som – ifølge litteraturen på
området – er nødvendige at besidde for at
kunne foretage risikovurderinger. Herefter
følger et afsnit, hvor vi beskriver de etiske
overvejelser, som indgår i arbejdet med at
risikovurdere voldudsatte borgeres situation.
Vi afslutter kapitlet med en beskrivelse af,
hvad man skal være opmærksom på, når man
vil anvende et risikovurderingsværktøj, som
ikke er oversat til dansk.

De 3 trin i en risikovurdering

Ifølge den amerikanske forsker Amanda L.
Robinson (2011) består risikovurderinger
grundlæggende af 3 trin:

Figur 2. De 3 trin i en risikovurdering

Identificere risikofaktorer

Trin 1: På det første trin i risikovurderingen
er der fokus på at identificere, hvilke risikofaktorer der kan være for gentagen vold.
(Kropp, 2008; Robinson, 2011). Der findes
en uddybning af risikofaktorer i afsnittet
Faktorer, der øger risikoen for gentagen vold.
Trin 2: På det andet trin er der fokus på at
afdække og vurdere de risikofaktorer, som
er blevet identificeret på det første trin.
På andet trin bliver hver enkelt risikofaktor
vurderet i forhold til sandsynligheden for,
at den voldsudsatte borger bliver udsat
for vold igen og alvorsgrad af den vold,
som borgeren kan blive udsat for, fx med
et risikovurderingsværktøj. Denne vurdering
danner grundlag for den videre sikkerhedsplanlægning, som foretages på det tredje trin
(Kropp, 2008; Robinson, 2011).
Trin 3: På det tredje og sidste trin er fokus
på at iværksætte indsatser med det formål at
reducere risikoen for gentagen vold og værne
om den voldudsatte borgers sikkerhed. Dette
trin kan også handle om at igangsætte for
anstaltninger overfor den voldsudøvende
borger (Robinson, 2011).

Nødvendige faglige kompetencer

Vurdere risikofaktorer

Udvikle sikkerhedsplan

For at sikre at anvendelsen af værktøjerne sker
korrekt, er det nødvendigt at have viden om
værktøjet, og hvordan det skal anvendes. Hvis
man som fagperson bruger værktøjet uden den
nødvendige viden, kan det få negative konsekvenser for den voldsudsatte borgers sikkerhed.
Det er derfor centralt, at man i organisationen
udvikler retningslinjer for arbejdet med at
risikovurdere voldsudsatte borgere. Retningslinjerne er et led i at sikre, at de fagpersoner,
der skal lave risikovurderinger, har en fælles
forståelse af og tilgang til arbejdet med at
risikovurdere borgere, som bliver udsat for vold
fra en eller flere nærtstående personer (Socialstyrelsen (Sverige), 2015). I den internationale
litteratur bliver det også fremhævet som cen25

tralt, at fagpersoner, der skal risikovurdere, har
viden om vold i nære relationer, som fx voldsformer og voldsdynamikker samt erfaring med
at tale med voldsudsatte og voldsudøvere
(Kropp, 2008; Robinson & Moloney, 2010;
Socialstyrelsen (Sverige), 2015).
Når vi ser på standardiserede risikovurderingsværktøjer, er der ofte et særligt fokus på
fysisk vold. Selvom flere af risikovurderingsværktøjerne indeholder spørgsmål omkring fx
psykisk eller seksuel vold, er disse spørgsmål
rettet mod at vurdere risikoen for gentagen
fysisk vold. Fagpersoner, der skal foretage
risikovurderingen, skal derfor have viden om
de voldsformer, der kun belyses med et enkelt
eller få spørgsmål for at kunne spørge ind
til andre voldsformer end den fysiske vold.
Dette understreger, at fagpersoners faglige
kompetencer på området også kommer i spil
i vurderingen af alvorsgraden (Campbell,
2001; EIGE, 2018b; Robinson, 2011).
I litteraturen henvises der overordnet til 3
områder, hvor fagpersoner kan benytte risikovurderingsværktøjer (EIGE, 2018a; Robinson
& Moloney, 2010):

1. Medarbejdere på almenområdet
(fx kommunale medarbejdere)
2. Retshåndhævende medarbejdere
(fx politiet)
3. Medarbejdere fra specialiserede organisationer (fx krisecentre og ambulante
indsatser)
Medarbejdere i organisationer med speciali
serede indsatser vil have en større både faglig
og erfaringsbaseret viden om voldsformer
og -dynamikker samt ekspertise i at vurdere
risikoen for gentagen vold. Fagpersoner i
politiet og på almenområdet vil typisk ikke
besidde den samme erfaringsbaserede viden
om vold i nære relationer. Det er derfor nødvendigt, at de fagpersoner, der skal foretage
risikovurderinger inden for politiet og på
almenområdet, besidder faglig viden om vold
i nære relationer (Kropp, 2004, 2008; Messing
& Thaller, 2015; Socialstyrelsen (Sverige),
2015; Victorian Government, 2012).

Etiske overvejelser

For at sikre at den voldsudsatte borger føler
sig set og hjulpet i forbindelse med risikovur-

Hvilke kompetencer er centrale
at have for at kunne benytte risiko
vurderingsværktøjer?
Tjekliste
• Det er centralt, at man har modtaget undervisning i, hvordan
et konkret værktøj anvendes, før det implementeres i praksis.
• Det er vigtigt, at man har viden om voldsformer og volds
dynamikker.
• Det er også vigtigt, at man har erfaring med at tale med
voldsudøvere og voldsudsatte og vurdere deres situation.
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Hvis man ønsker at
implementere risiko
vurderingsværktøjer,
bør medarbejderne
have en fælles
forståelse af:
• Hvad er formålet med risikovurderingen?
• Hvor meget tid bør man bruge på en
risikovurdering?
• Hvordan kan man introducere vurderingen til den voldsudsatte borger?
Herunder fortælle den voldsudsatte
borger, hvordan informationen fra
vurderingen vil blive brugt.
• Hvad er grænserne for fagpersonernes
fortrolighed?
• Hvem kan foretage risikovurderinger?
• Hvilken viden og oplæring kræver
det for at kunne udføre risikovurderinger?
• Hvordan behandles information fra
risikovurderingen?
• Hvordan viderehenvises den voldsudsatte borger?
• Hvad skal kommunikeres videre i
det formelle system, fx retssystemet?
• Hvor opbevares vurderingen, og
hvem skal have adgang til den?

deringen, er der en række etiske aspekter, som
bør overvejes.
Forklar altid, hvorfor du foretager en
risikovurdering
Det er vigtigt, at man som fagperson fortæller
den voldsudsatte borger, hvorfor man vil lave
en risikovurdering. Den voldsudsatte borger
kan være tilbageholdende ift. at bidrage med
informationer til risikovurderingen, fordi

hun/han er bekymret for, hvilke konsekvenser
det kan have for forholdet til voldsudøveren
og i forhold til eventuelle børns sikkerhed
(Kropp, 2008). Det er derfor vigtigt at forklare den voldsudsatte borger, at man foretager
risikovurderingen af bekymring for hans/
hendes sikkerhed samt for eventuelle børns
sikkerhed (Socialstyrelsen (Sverige), 2015).
Inddrag den voldsudsatte borgers
perspektiver i risikovurderingen
Den voldsudsatte borgers kendskab til voldsudøverens tidligere voldshandlinger, karakter,
holdninger samt mentale helbred kan være
afgørende for at forudsige voldsudøverens
handlinger. Inden for den internationale
forskning er der derfor stor enighed om, at
den voldsudsatte borgers perspektiv bør indgå
i en risikovurdering. Som fagperson bør man
sørge for, at risikovurderingen udarbejdes i
samarbejde med den voldudsatte borger og
give den voldsudsatte borger mulighed for at
få indblik i og indflydelse på selve processen
(Campbell, 2001; Kropp, 2008; Messing &
Thaller, 2015; Robinson, 2011; Robinson &
Moloney, 2010; Socialstyrelsen (Sverige),
2015).
Skab balance mellem den voldsudsattes
perspektiver og den standardiserede
risikovurdering
En risikovurdering foretaget på baggrund af
et standardiseret risikovurderingsværktøj kan
aldrig stå alene. Ligesom den voldsudsattes
perspektiver aldrig kan stå alene i vurderingen.
Den voldsudsatte borgers egen vurdering bør
således aldrig tilsidesættes, hvis den standar
diserede risikovurdering viser lav risiko for
fremtidig vold. Omvendt kan den voldsud
satte borger have tendens til at undervurdere
risikoen for gentagen vold fremfor at over
vurdere den. Hvis risikovurderingen viser en
høj risiko, men den voldsudsatte borger selv
vurderer sin risiko som lav, kan det være afsæt
for en samtale om behovet for beskyttelse.
Her kan fagpersonen fx fortælle, at der er
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Guide til samtalen med den voldsudsatte borger
om risikovurderingen
Samtalen er rammen for at udfylde risikovurderingsværktøjet og giver mulighed for at få
nuanceret viden om den voldsudsattes situation.
Når du skal introducere en risikovurdering for borgeren
Jeg vil gerne snakke med dig for at finde ud af mere om dig, din familie og den person, der har
været voldelig over for dig. Formålet er, at jeg gerne vil blive klogere på det, som du har været
udsat for. Så kan vi sammen håndtere den situation, som du og dine børn befinder jer i. Når vi
har gjort det, skal vi snakke om, hvad næste skridt kan være for at sikre, at du og dine børn ikke
bliver udsat for vold i fremtiden. Giver det mening? Er du okay med, at vi begynder?
Når du skal identificere risikofaktorer
Kan du fortælle mig, hvad der er sket for dig på det seneste? Fortæl mig om jeres hverdag/dit
forhold (til voldsudøver), og hvad der bekymrer dig?
Når du vil spørge til specifikke voldsepisoder
Kan du fortælle mig om den sidste gang, (voldsudøver) gjorde dig fortræd? Hvad gør (volds
udøver) helt præcist, som skræmmer dig/skader dig eller kontrollerer dig? Hvor lang tid har
det stået på? Hvad er det mest skræmmende, voldsudøver har gjort for at skade dig, jeres børn,
kæledyr eller andre?
Når du vil udforske borgerens egen vurdering
Er du bange for (voldsudøver) oven på den sidste hændelse? Tror du, volden vil fortsætte?
Er volden blevet værre (hyppigere, mere alvorlig eller flere voldsformer)?
Du kan eventuelt udforske den voldsudsattes egen vurdering af
risikoniveauet med en skala:
På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”ikke bange”, mens 10 er ”ekstremt bange”, hvor ville du så
placere dig selv?
(Victorian Government, 2012)
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risikofaktorer tilstede, som man fra forskning
ved kan indikere en risiko for, at voldsudøveren eskalerer i sine voldshandlinger (Kropp,
2008; Messing & Thaller, 2015; Robinson &
Moloney, 2010; Socialstyrelsen (Sverige),
2015; Victorian Government, 2012).
Foretag løbende revurderinger af risikoen
Det er vigtigt løbende at vurdere risikoen
over tid. En risikovurdering kan aldrig forudsige risikoen for vold med 100 % sandsynlighed, og risikoniveauet kan ændre sig over tid.
Derfor er det vigtigt, at risikovurderinger
ikke bruges til at udelukke fare eller til at
negligere bekymringer fra voldsudsatte
borgere, som vurderes at have lav risiko for at
blive udsat for fremtidig vold. Man bør som
fagperson derimod foretage løbende risikovurderinger af den samme borgers situation.
Derudover bør man bruge vurderingen til at
forstå, hvorfor en voldsudøver har valgt at
udøve vold. Herunder om der er forhold
(fx opfattelser eller psykiske problemer), der
har påvirket og vil kunne påvirke personen
til at udøve vold i fremtiden, som kan gøre
det nødvendigt at foretage en revurdering
(Kropp, 2004; Messing & Thaller, 2015;
Socialstyrelsen (Sverige), 2015).

Tilpasning af risikovurderings
værktøjer til en dansk kontekst

Der er løbende udviklet nye risikovurderingsværktøjer i andre lande, som kan være relevante at bruge i en dansk sammenhæng.
De 6 risikovurderingsværktøjer, som vi vil
gennemgå i dette inspirationshæfte, er ud
viklet i Sverige, Canada, Australien og Storbritannien. Det betyder, at de er udviklet i
andre kulturelle kontekster end den danske.
Selvom vi kan lære meget af de udenlandske
erfaringer, er der også forskel på, hvordan
man i de respektive lande arbejder med og
forstår vold i nære relationer, og det har
betydning for udviklingen af risikovurderingsværktøjer. Den kulturelle kontekst er

vigtig at have in mente, hvis man beslutter
sig for at anvende et udenlandsk risikovurderingsværktøj i en dansk kontekst. Samtidig
er det også vigtigt at være opmærksom på,
at kultur er en flydende størrelse. Vi kan fx
tale om forskellige arbejdspladskulturer, og
det betyder, at rammerne for at anvende et
risikovurderingsværktøj kan være forskellige
for forskellige sektorer, organisationer, afdelinger og fagligheder.
3 af de 6 udvalgte risikovurderingsværktøjer
er blevet oversat fra svensk og anvendes
allerede i Danmark. Der er dog endnu ikke
foretaget en systematisk afprøvning af disse
værktøjers anvendelse i en dansk kontekst.
De resterende 3 udvalgte værktøjer anvendes
endnu ikke i Danmark. Det vil være nødvendigt at lave en valideret oversættelse, før de
tages i brug. Forud for at lave en valideret
oversættelse af risikovurderingsværktøjet skal
der indhentes tilladelse til brugen af værk
tøjerne. En valideret oversættelse går ud på
at oversætte værktøjet og undersøge, om
oversættelsen bliver forstået af svarpersonerne
på den måde, som den er tiltænkt. Et centralt
skridt i at sikre anvendeligheden af et internationalt risikovurderingsværktøj i en dansk
kontekst er en såkaldt tovejsoversættelse. Det
går ud på, at værktøjet først oversættes fra
originalsproget til dansk, og derefter oversættes af en anden oversætter fra dansk tilbage
til originalsproget. Oversættelsen kan anses
som vellykket, hvis der er overensstemmelse
mellem den originale version af et risiko
vurderingsværktøj, og den version der er
oversat tilbage til originalsproget. Foruden
den sproglige overensstemmelse er det også
vigtigt at være opmærksom på, at værktøjet
har det, som man kan kalde tværkulturel
ækvivalens. Det vil helt kort sige, at der er
overensstemmelse mellem den måde, spørgsmålene opfattes på af de svarpersoner, som
spørgsmålene skal stilles til på tværs af den
kulturelle kontekst, som originalversionen er
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udviklet i og den kontekst, som oversættelsen
skal anvendes i (Danmarks Evaluerings
institut, 2017; Myhre et al., Det kan fx dreje
sig om, at man i oversættelsen undlader at
bruge begreber, som har en anden betydning
i den kulturelle kontekst, hvor værktøjet skal
anvendes. På engelsk benyttes ofte et begreb
som ”domestic abuse”, men på dansk vil det
sprogligt ikke give mening at tale om ”mishandling i hjemmet”, da begrebet efterlader
et stort fortolkningsrum.

Hvad skal I tænke over, når I vil
anvende et risikovurderingsværktøj
fra et andet land?
Tjekliste
• Undersøg, hvor værktøjet stammer fra, og om værktøjet er
afprøvet og evalueret i oprindelseslandet.
• Undersøg, om der er copyrights på værktøjet, og hvordan man
kan få lov til at anvende værktøjet.
• Undersøg, om risikovurderingsværktøjet er oversat til dansk, og
om oversættelsen er valideret.
• Undersøg, om risikovurderingsværktøjet er afprøvet i en dansk
kontekst, og om det er en arbejdspladskontekst, som ligner jeres.
• Overvej, om spørgsmålene giver mening på dansk og i jeres
arbejdspladskontekst.
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Kapitel 5

De 6 udvalgte
risikovurderings
værktøjer
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I dette kapitel præsenterer vi 6 udvalgte
internationale risikovurderingsværktøjer.
Vi indleder kapitlet med at beskrive udvælgelseskriterierne for værktøjerne. Herefter
skitserer vi en oversigt over værktøjerne, og
afslutningsvist gennemgår vi værktøjerne
hver for sig.

Hvordan har vi udvalgt værktøjerne?

Udvælgelsen af værktøjerne er baseret på en
litteratursøgning efter værktøjer fra nordiske
og engelsktalende lande såsom USA, Australien og England (EIGE, 2018b; Kropp, 2008;
McCulloch et al., 2016; Robinson, 2011;
Robinson & Moloney, 2010). Vi har søgt
information på hjemmesider for regeringer,
kvindekrisecentre og private organisationer
på området samt på konferenceprogrammer.
Derudover har vi konsulteret eksperter,
medarbejdere og ledere fra Rigspolitiet,
Socialstyrelsen i Sverige, nationale kvindekrise
centre og danske specialiserede organisationer,
som fx Danner og Dialog mod Vold. Følgegruppen har også bidraget med central viden
i forhold til udvælgelsen.
Litteratursøgningen førte til en bruttoliste på
13 værktøjer (en samlet oversigt over alle 13
værktøjer findes i bilaget). Ud fra bruttolisten
har vi udvalgt 6 risikovurderingsværktøjer. 3
af disse værktøjer anvendes allerede i Danmark, mens de resterende 3 værktøjer anvendes i anden vestlig kontekst. Værktøjerne er
udvalgt ud fra 5 kriterier:
1. At voldsudsattes udsagn indgår som
informationskilde i vurderingen:
I litteraturen er der enighed om, at den
voldsudsatte borgers egen opfattelse af
risikoen for gentagen vold har en central
rolle for vurderingen af risikoniveauet. I
praksis vil der desuden ofte være flere
fagpersoner, der møder den voldsudsatte
borger frem for den voldsudøvende
borger (Lev Uden Vold, 2019). De

udvalgte værktøjer har derfor det til
fælles, at de anvender voldsudsattes
udsagn enten som isoleret informationskilde eller i samspil med andre kilder,
såsom voldsudøverens udsagn. De 3
danske værktøjer adskiller sig dog fra
dette kriterium, da vurderingen også
udelukkende kan være baseret på voldsudøverens udsagn.
2. At værktøjet er baseret på forskning
omkring risikofaktorer for gentagen
vold fra en nær relation: De risikofaktorer, der spørges ind til i de enkelte
værktøjer, er fremhævet i forskningen
som faktorer, der øger risikoen for, at
voldsudøveren gentager sine voldshandlinger.
3. At afprøvninger eller evalueringer af
værktøjet har vist positive resultater:
Fælles for værktøjerne er, at mindst
én evaluering eller afprøvning af
værktøjerne har vist, at værktøjerne
er let anvendelige for fagpersoner,
at værktøjerne bidrager til en større
systematik i arbejdet med at risikovurdere, at spørgsmålene er letforståelige
for målgruppen, og/eller at risikofak
torerne i værktøjerne øger risikoen
for gentagen vold.
4. At værktøjet anvendes i en kulturel
sammenlignelig kontekst: De 3 værktøjer anvendes i England, Australien og
Sverige, som er kontekster, vi i Danmark
normalt sammenligner os med.
5. At værktøjet behandler flere forhold
omkring volden: Værktøjerne behandler
alle flere forhold omkring volden end
blot risikofaktorer hos voldsudøveren.
Herunder sårbarhedsfaktorer hos den
voldsudsatte, forskellige voldsformer,
dynamikker i parforholdet samt even
tuelle børns udsathed.
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Hvad er relevant at
være opmærksom
på, når I skal udvælge
et risikovurderings
værktøj?
• Overvej, om værktøjets format passer
til jeres organisation.
• Overvej værktøjets brugbarhed ift.
at kommunikere risiko på tværs af
fagpersoner.
• Overvej, hvilken risiko vurderingen
har til hensigt at vurdere.
• Vær opmærksom på, at fagpersonen
har kvalifikationer til at udføre risikovurderingen.
• Vær opmærksom på, hvilken
information der er til rådighed
for fagpersonen (fx interview med
voldsudsatte og/eller voldsudøver,
adgang til eventuelle sager om voldsudøver mv.).
(Messing & Thaller, 2015)
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Tabel 2: Oversigt over de 6 udvalgte risikovurderingsværktøjer
Titel

Udvikler, land
og år

Målgruppe

Kontekst for anvendelse

Litteratur

Spousal
Assault Risk
Assessment
(SARA:SV)

P. Randall
Kropp, Stephen
D. Hart og
Henrik Belfrage,
Canada og
Sverige, 2005

Personer,
som har
været udsat
for partnervold eller
som har
udøvet
partnervold.

SARA:SV er afprøvet af canadisk og
svensk politi. Værktøjet er udviklet til
fagpersoner med faglig kompetence
inden for partnervold. I Danmark anvendes
SARA:SV af politiet. Derudover har
Danner planer om at implementere
SARA:SV i løbet af 2020, mens Dialog
mod Vold benytter den oprindelige og
udvidede version SARA.

(Kropp et al.,
2017b)

Stalking
Assessment
and Manage
ment (SAM)

P. Randall
Kropp, Stephen
D. Hart og
Henrik Belfrage,
Canada og
Sverige, 2008

Udøvere af
stalking og
personer
udsat for
stalking.

SAM er blevet afprøvet af svensk og
canadisk politi samt på en retspsykiatrisk
klinik i Canada. I Danmark anvendes
SAM af politiet samt af organisationen
Dansk Stalking Center.

(Kropp et al.,
2017c)

PATRIARK

P. Randall
Kropp, Stephen
D. Hart og
Henrik Belfrage,
Canada og
Sverige, 2013

Personer,
som har
været udsat
for eller som
har udøvet
æresrelaterede konflikter
og æresrelateret vold.

PATRIARK er blevet afprøvet af svensk
politi.
I Danmark anvendes PATRIARK af politiet,
på krisecentre der arbejder med mål
gruppen samt af kommunale og statslige
aktører på social- og integrationsområdet.

(Kropp et al.
2017a)

FREDA
Farlighets
bedömning

Socialstyrelsen i
Sverige, 2009

Personer,
som har
været udsat
for eller som
har udøvet
vold i nære
relationer og
deres børn.

FREDA-farlighetsbedömning er udviklet
til den svenske socialsektor. Værktøjet er
blevet afprøvet i Sverige af organisationer,
som er specialiseret i at arbejde med
vold i nære relationer samt kommunale
afdelinger.

(Socialstyrelsen (Sverige),
2015; Stranz,
Vogel, &
Wiklund,
2015)

Domestic
Abuse,
Stalking
and Honour-
based
Violence
(DASH)

Laura Richards
England, 2009

Kvinder og
mænd udsat
for vold i
nære relationer, stalking,
chikane og
æresrelateret
vold.

DASH er målrettet fagpersoner, som
møder ofre for partnervold, stalking,
chikane og æresrelateret vold i deres
arbejde.
I marts 2009 blev DASH implementeret
i samtlige politienheder i England. Det
anvendes derudover af andre engelske,
specialiserede organisationer.

(Almond et
al., 2017;
Howard et al.,
2013; Laura
Richards, n.d.;
Richards,
2009b,
2009a)

The Family
Violence Risk
Assessment
and Risk
Management
Framework
(CRAF) guide
2 og 3

Elly Robinson
and Lawrie
Moloney,
Australien
2010

Voksne
(særligt
kvinder)
udsat for
vold i en nær
relation og
deres børn.

CRAF er udviklet til social- og sundhedssektoren samt specialiserede tilbud
målrettet vold i familien. Guide 2 er
udviklet til fagpersoner, hvis primære
arbejdsområder ikke er vold i nære
relationer, som fx politiet. Guide 3 er
udviklet til specialiserede fagpersoner,
som har vold i nære relationer som deres
primære arbejdsområde.

(Victorian
Government,
2012;
McCulloch
et al., 2016)
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Værktøjer anvendt i Danmark
De 3 værktøjer, SARA:SV, SAM og
PATRIARK, anvendes alle af fagpersoner
i Danmark. SARA:SV kan anvendes i sager
om vold i nære relationer, mens SAM kan
anvendes i sager om stalking, og endeligt er
PATRIARK målrettet sager om æresrelateret
vold.
Værktøjerne anvendes ved afholdelse af samtale med hhv. voldsudøver og/eller voldsudsat, inddragelse af relevant netværk til de
involverede parter samt en gennemgang af
tilgængelige informationer som fx vidneforklaringer, politirapporter og psykologiske
eller psykiatriske vurderinger.
Værktøjerne er tiltænkt både en risikovurdering af voldens karakter, udøverens risiko for
at gentage eller optrappe den voldelige adfærd og den udsattes sårbarhed. Værktøjerne
bidrager til at udtænke en plan for, hvordan
den voldsudsatte bedst beskyttes mod fremtidig vold.

36

Alle 3 værktøjer består af følgende 5 trin:
1. Indhentning af grundlæggende sagsoplysninger.
2. Angivelse af om en række udvalgte
risikofaktorer er eller har været til stede
og eventuel tilføjelse af yderligere faktorer af relevans for den pågældende sag.
3. Opstilling af de mest sandsynlige fremtidige risikoscenarier.
4. Planlægning af risikohåndteringen, hvor
fagpersonen anbefaler nogle strategier
for, hvordan risikoen kan håndteres på
baggrund af de tilstedeværende faktorer.
5. Samlet vurdering af den overordnede
risiko i sagen.
I tabel 3 ses en uddybning af de 5 fælles trin.
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Tabel 3: Trin i risikovurderingen for SARA:SV, SAM og PATRIARK
Trin

Indhold

1. Indhentning
af sags
oplysninger

Her anfører fagpersonen, hvem der (potentielt) er udøver, og hvem der er udsat for volden/
stalkingen.
Hvis der er flere voldsudøvere eller voldsudsatte, kan man udfylde skemaet for hver enkelt
person, da forskellige omstændigheder og dermed foranstaltninger kan være relevante for hver
af personerne.
Der kan ideelt set indhentes sagsoplysninger gennem:
1.  Samtale med den primære voldsudøver og eventuelle sekundære voldsudøvere.
2. Samtale med den primære voldsudsatte og eventuelle sekundære voldsudsatte.
3. Samtaler med andre nærtstående personer til voldsudøveren eller voldsudsatte, herunder
familie og venner.
4. Gennemgang af alle tilgængelige informationer, fx politirapporter, handleplaner, voldsudsattes
forklaringer, voldsudøvers forklaringer, straffeattester samt søgninger i diverse relevante
registre.
5. Psykologiske eller psykiatriske vurderinger (hvis disse foreligger), hvis der er tegn på, at
voldsudøveren har eller har haft psykiske problemer.
Fagpersonen skal anføre, hvilke oplysninger man har haft adgang til.

2. Tilstede
værelse af
relevante
risikofaktorer

På dette trin angiver fagpersonen, hvilke af de enkelte risikofaktorer der er til stede. Risiko
faktorerne er inddelt i voldens karakter, voldsudøverens risikofaktorer og voldsudsattes
sårbarhedsfaktorer.
Det angives for hver enkelt faktor, om den aktuelt er til stede eller tidligere har været det.
”Aktuelt” angiver de sidste 4 uger op til vurderingen. ”Tidligere” angiver længere tilbage i den
pågældendes liv end de seneste 4 uger og kan både omfatte tidligere partnervold mod den
aktuelle voldsudsatte og en tidligere voldsudsat.

3. Risiko
scenarier

På dette trin kommer fagpersonen med sit bud på, hvilke hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger
der kan iværksættes på baggrund af de risiko- og sårbarhedsfaktorer, som er identificeret
på trin 2. Her laves overvejelser og beskrivelser af risikoscenarier, der er beregnet til at forenkle
komplekse forhold, så de lettere kan kommunikeres videre til de relevante beslutningstagere.
Her vil 3 til 5 scenarier som regel være nok til at dække de sandsynlige situationer.

4. Risiko
håndtering

På dette trin anbefaler fagpersonen strategier for risikohåndtering. De anbefalede strategier er
baseret på de risikofaktorer, der er beskrevet på trin 2 og på de forskellige risikoscenarier, der
er opstillet på trin 3.

5. Samlet
vurdering

Det sidste trin består i at angive de overordnede vurderinger på en tydelig og overskuelig
måde, som gør det lettere at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger.
En samlet vurdering skal bl.a. omhandle risikoen for alvorlig vold, risikoen inden for den nærmere
fremtid samt mulige voldsudsatte. I forlængelse heraf vurderes, hvor intensiv en indsats der skal
iværksættes for at forhindre (gentagen) vold/stalking.
Sagen vurderes ud fra en tretrinsskala: lav, middel eller høj, hvor høj angiver behov for akut
handling.

Revurdering
af sagen

Da risikoniveauet ændrer sig over tid, bør fagpersonen altid anbefale en dato for, hvornår sagen
og dermed risikoen kan revurderes.
Tidspunktet for revurdering afgøres typisk af 2 forhold: 1) Hvorvidt voldsudøveren bor i lokalsamfundet eller på en institution (fx fængsel), og 2) Udfaldet af risikovurderingen. Generelt
gælder det, at jo højere risiko risikovurderingen indikerer, desto oftere bør risikoen revurderes.
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På de følgende sider beskrives hvert af de 3 værktøjer. Herunder, hvilke risikofaktorer de hver
især søger at kortlægge.
Tabel 4: Spousal Assault Risk Assessment: Short Version (SARA: SV)
Udvikler, år
og land

P. Randall Kropp, Stephen D. Hart, Henrik Belfrage, 2005, Canada og Sverige.
Oversættelse til dansk, bearbejdning og tilpasning af originalmaterialet er varetaget af Rigspolitiets
Nationale Forebyggelsescenter (NFC) med officiel tilladelse fra opretshaverne.

Formål

SARA:SV har til formål at introducere en systematisk, standardiseret og praktisk anvendelig ramme
for indhentning og analyse af oplysninger i forbindelse med vurdering af risiko for partnervold.
SARA:SV har særligt fokus på at vurdere risikoen for enhver form for fysisk skade eller forsøg herpå.
Herunder grov eller dødelig vold, samt trusler herom.

Målgruppe

Personer, der er udsat for eller udøver partnervold.

Faggrupper

SARA:SV er udviklet til fagpersoner med faglig kompetence inden for partnervold. SARA:SV er
oprindeligt udviklet til det svenske politi og det øvrige strafferetlige system, men er også tiltænkt at
kunne anvendes af eksempelvis sociale myndigheder, krisecentre, eller andre hjælpeorganisationer
der arbejder med målgruppen.
Al personale, der skal anvende SARA:SV i arbejdet med risikovurderinger, skal certificeres i brugen
af værktøjet.
SARA:SV anvendes i dansk kontekst bl.a. af politiet, mens organisationen Danner planlægger at
implementere SARA:SV i løbet af 2020. Organisationen Dialog mod Vold, som tilbyder behandling
til både voldsudsatte og voldsudøvere, benytter den oprindelige og udvidede version SARA.

Beskrivelse

SARA Short Version (SARA:SV) er en videreudvikling og forkortet udgave af Spousal Assault Risk
Assessment (SARA) og er målrettet anvendelse i sager om partnervold.
SARA:SV består af 15 risikofaktorer, som er opdelt i 3 afsnit:
• Voldens karakter, herunder voldsudøverens tidligere voldsudøvelse (5 faktorer).
• Voldsudøverens risikofaktorer, herunder voldsudøverens psykosociale trivsel og baggrund
(5 faktorer).
• Voldsudsattes sårbarhedsfaktorer, herunder voldsudsattes psykosociale trivsel og baggrund
(5 faktorer).
Fagpersonen kan desuden anføre andre sagsspecifikke faktorer, som man vurderer relevante for den
konkrete sag.
Efter afdækning og vurdering af risiko- og sårbarhedsfaktorer opstilles en række mere og mindre
sandsynlige scenarier, der skal danne grundlag for at vurdere, hvilke foranstaltninger eller tiltag der
skal sættes i værk for at forebygge gentagen vold.
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Udvikling

SARA:SV er en videreudvikling og forkortet udgave af Spousal Assault Risk Assessment (SARA).
Arbejdet har været støttet dels af det canadiske justitsministerium samt den svenske Rikspolisstyrelse.
Udviklingen af SARA:SV bestod af 4 faser. Første fase bestod af en gennemgang af litteraturen om
partnervold og risikofaktorer for partnervold. Dernæst blev der foretaget en statistisk analyse af
eksisterende data for at finde ud af, om der var nogen af de 20 risikofaktorer i den oprindelige version,
som var overflødige. Herefter blev der gennemført en pilotundersøgelse af SARA sammen med det
svenske politi, og endeligt blev der på baggrund af resultaterne udarbejdet et udkast til SARA:SV,
som blev pilottestet sammen med politiet i Canada og Sverige (resultaterne er gengivet nedenfor).
Feedback fra den svenske Rikspolisstyrelse og det canadiske politi var bl.a. et ønske om at udvide
værktøjet til også at inkludere sårbarhedsfaktorer hos den voldsudsatte borger. I både SARA:SV og
den canadiske udgave, B-SAFER, er der derfor tilføjet 5 sårbarhedsfaktorer, som er identificeret ud fra
en systematisk gennemgang af litteraturen om sikkerhedsplanlægning i forbindelse med vold i nære
relationer og stalking.
I Danmark har man hos Rigspolitiet oversat SARA:SV til anvendelse i dansk kontekst med det formål
at introducere en standardiseret ramme for at kunne vurdere risikoen for partnervold.

Evaluering/
afprøvning

I Canada er SARA:SV blevet afprøvet på 50 sager fra 6 forskellige politimyndigheder, mens værktøjet
i Sverige er blevet afprøvet på 283 sager fra Rikspolisstyrelsen. Politiet udfyldte SARA:SV og beskrev
samtidig, hvilke foranstaltninger de havde anvendt. Derudover gav en række politibetjente i Canada
en detaljeret kvalitativ feedback.
Afprøvningen peger på, at de udvalgte risikofaktorer i værktøjet er relevante og ofte til stede i sager
om partnervold, da der kun i mindre end 10 % af sagerne var enkelte faktorer, som man ikke kunne
besvare pga. manglende informationer. Samtidig viste afprøvningen, at værktøjet er nemt for politi
folkene at anvende i forbindelse med den rutinemæssige efterforskning. Politifolkene var ligeledes i
stand til, efter instruktion i anvendelsen af SARA:SV, at finde de forskelligheder i risikofaktorerne hos
den enkelte voldsudøver, som gjorde risikovurderingen specifik i forhold til hver enkelt voldsudøver.
Derudover har det vist sig, at i de sager, hvor der er iværksat foranstaltninger på baggrund af en
risikovurdering ved brug af SARA:SV, har været gode resultater for at nedbringe gentagne volds
handlinger.
Erfaringer peger på, at der kun var begrænset sammenhæng mellem vurderingerne i SARA:SV og de
anbefalede strategier, som politiet i forvejen havde på området. Dette bevirkede, at man fremover tog
udgangspunkt i vurderingerne fra SARA:SV i den efterfølgende sagsbehandling, så der kom en større
sammenhæng mellem risikovurderingen og den videre håndtering af sagen, samt de foranstaltninger
der blev iværksat.
SARA:SV er endnu ikke blevet systematisk afprøvet eller evalueret i dansk kontekst.

Copyright

Den danske version af brugervejledning og vurderingsskema til SARA:SV kan rekvireres hos Rigspolitiet.
Der skal rettes officiel henvendelse via e-mail til pol-nfc@politi.dk med en begrundelse for udlevering
af materialerne.

Reference

(Kropp et al., 2017b).
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Tabel 5: Stalking Assessment and Management (SAM)
Udvikler, år
og land

P. Randall Kropp, Stephen D. Hart, Henrik Belfrage, 2005, Canada og Sverige.
Oversættelse til dansk, bearbejdning og tilpasning af originalmaterialet er varetaget af Rigspolitiets
Nationale Forebyggelsescenter (NFC) med officiel tilladelse fra opretshaverne.

Formål

Formålet med SAM er at give et systematisk, standardiseret og praktisk anvendeligt grundlag for
vurdering af risikoen for stalking.

Målgruppe

Udøvere af stalking eller personer udsat for stalking.

Faggrupper

SAM er udviklet til fagpersoner med faglig kompetence inden for stalkingområdet. SAM er oprindeligt udviklet til politiets medarbejdere, men er også tiltænkt at kunne anvendes af fx sociale myndigheder eller andre hjælpeorganisationer, der arbejder med målgruppen.
I Danmark anvendes SAM af politiet og Dansk Stalking Center til at vurdere risikoen for gentagen
stalking hos både den udsatte, og den der udøver stalking.
Al personale, der skal anvende SAM i arbejdet med risikovurderinger, skal certificeres i brugen af
værktøjet.

Beskrivelse

SAM består af 30 risikofaktorer, som er opdelt i 3 afsnit:
• Stalkingens karakter (10 faktorer).
• Voldsudøverens risikofaktorer, herunder voldsudøverens psykosociale trivsel og baggrund
(10 faktorer).
• Voldsudsattes sårbarhedsfaktorer, herunder voldsudsattes psykosociale trivsel og baggrund
(10 faktorer).
Fagpersonen kan desuden anføre andre sagsspecifikke faktorer, som fagpersonen vurderer relevante
for den konkrete sag.
Efter afdækning og vurdering af risiko- og sårbarhedsfaktorer opstilles en række mere og mindre
sandsynlige scenarier, der skal danne grundlag for at vurdere, hvilke foranstaltninger eller tiltag der
skal sættes i værk for at forebygge gentagen stalking.

Udvikling

Udarbejdelsen af SAM begyndte i 2001 og blev afsluttet i 2008. Processen var opdelt i 3 faser. I den
første fase blev der foretaget en gennemgang af videnskabelig, faglig og juridisk litteratur om
stalking. Da stalking er et nyere forskningsfelt, blev litteraturgennemgangen udvidet til også at
omfatte beslægtede emner, såsom partnervold og vold i forbindelse med psykiske lidelser.
I anden fase blev SAM afprøvet på dels sager fra en særlig anti-stalking enhed ved det canadiske
politi samt på en gruppe sager, som var henvist til en ambulant retspsykiatrisk klinik. Denne afprøvning førte til mindre tilpasninger.
I tredje fase blev der gennemført et mere omfattende pilotforsøg af SAM blandt canadiske politi
flere steder i landet. Samtidigt gennemførte professor Henrik Belfrage fra Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall og Mittuniversitetet i Sverige en pilotundersøgelse af SAM i samarbejde med
den svenske Rikspolisstyrelse. Man gennemførte ligeledes en pilotundersøgelse af SAM i forbindelse
med arbejdet med stalkere i det strafferetlige system samt på sundhedsområdet og forskellige
arbejdspladser. De sidste ændringer af SAM blev foretaget i 2007 og 2008.
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Evaluering/
afprøvning

SAM er blevet afprøvet af særlige canadiske politienheder samt inden for hhv. retspsykiatrien, det
strafferetlige system og inden for sundhedsområdet. Disse afprøvninger har ført til tilpasninger af
den endelige udgave af SAM.
SAM er endnu ikke blevet systematisk afprøvet eller evalueret i dansk kontekst.

Copyright

Den danske version af brugervejledning og vurderingsskema til SAM kan rekvireres hos Rigspolitiet.
Der skal rettes officiel henvendelse via e-mail til pol-nfc@politi.dk med en begrundelse for udlevering
af materialerne.

Reference

(Kropp et al., 2017c).
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Tabel 6: PATRIARK
Udvikler, år
og land

P. Randall Kropp, Stephen D. Hart, Henrik Belfrage, 2005, Canada og Sverige.
Oversættelse til dansk, bearbejdning og tilpasning af originalmaterialet er varetaget af Rigspolitiets
Nationale Forebyggelsescenter (NFC) med officiel tilladelse fra opretshaverne.

Formål

PATRIARK er beregnet til brug i tilfælde, hvor der er udøvet æresrelateret vold eller er mistanke
herom. PATRIARK kan også anvendes i tilfælde, hvor der vurderes at være væsentlige risikofaktorer
eller sårbarhedsfaktorer til stede hos udøveren eller den udsatte, som kan gøre det relevant at
foretage en risikovurdering.

Målgruppe

Personer, der udøver eller er udsat for æresrelaterede konflikter og æresrelateret vold.

Faggrupper

PATRIARK er målrettet faggrupper med erfaring inden for æresrelaterede konflikter. Herunder politi
og andre i det strafferetlige system, sociale myndigheder, krisecentre, skole- og uddannelsessystem,
organisationer og andre, der beskæftiger sig med målgruppen.
I Danmark anvender politiet, enkelte krisecentre der har arbejdet med målgruppen, Socialstyrelsens
VISO-konsulenter, SIRI’s sikkerhedskonsulenter samt Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune
PATRIARK.
Al personale, der skal anvende PATRIARK i arbejdet med risikovurderinger, skal certificeres i brugen
af værktøjet.

Beskrivelse

PATRIARK består af 15 risikofaktorer, som er opdelt i 3 afsnit:
• Karakteren af den æresrelaterede vold, der er blevet udøvet (5 faktorer).
• Voldsudøverens risikofaktorer, herunder voldsudøverens psykosociale trivsel og baggrund (5
faktorer). Det særlige ved PATRIARK og fænomenet æresrelateret vold, er, at der ofte er flere
udøvere af den æresrelaterede vold. Derfor skal værktøjet anvendes til at indsamle oplysninger
på alle voldsudøvere, og risikofaktorerne skal gennemgås for hver enkelt involverede person.
• Den voldsudsattes sårbarhedsfaktorer, herunder den voldsudsattes psykosociale trivsel og baggrund (5 faktorer).
Fagpersonen kan desuden anføre andre sagsspecifikke faktorer, som fagpersonen vurderer relevante
for den konkrete sag.
Efter afdækning og vurdering af risiko- og sårbarhedsfaktorer opstilles en række mere og mindre
sandsynlige scenarier, der skal danne grundlag for at vurdere, hvilke foranstaltninger eller tiltag der
skal sættes i værk for at beskytte den voldsudsatte mod fremtidig vold.

Udvikling

Arbejdet med at udarbejde PATRIARK begyndte i 2008 og blev afsluttet i 2013. Udviklingen bestod
af 3 faser: I første fase blev der foretaget en gennemgang af den videnskabelige og faglige litteratur
på området. Herunder også beslægtede emner såsom partnervold og vold i forbindelse med psykiske
lidelser. I anden fase udarbejdede Henrik Belfrage en foreløbig udgave af PATRIARK og gennemførte
en pilotundersøgelse med 56 politisager i Sverige. Feedback fra brugerne er indarbejdet i den
endelige version af PATRIARK.
Eksperter inden for æresrelateret vold og risikovurdering fra både Sverige og Canada har desuden
bidraget med anbefalinger, som er blevet indarbejdet i den endelige udgave.
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Evaluering/
afprøvning

PATRIARK er blevet pilottestet på 56 politisager om æresrelateret vold ved politiet i Stockholm,
Sverige. Afprøvningen viste, at politiet oplevede PATRIARK som let anvendelig, og at medarbejderne
sjældent misforstod eller udelod risikofaktorer. Erfaringerne pegede også på, at flere risikofaktorer
var relevante, og at der var en ligelig fordeling af hhv. lav, middel og høj risiko.
Desuden sammenlignede Brottsförebyggande rådet i Sverige i 2012 sager om æresrelaterede kon
flikter, hvor politiet havde anvendt PATRIARK med sager, hvor værktøjet ikke havde været anvendt.
Resultaterne viste, at i sager hvor PATRIARK blev brugt, var efterforskningen mere omfattende og
forebyggende, og sagerne førte til 3 gange så mange domsfældelser (25 % i forhold til 8 %).
PATRIARK er ikke blevet systematisk afprøvet eller evalueret i dansk kontekst.

Copyright

Den danske version af brugervejledning og vurderingsskema til PATRIARK kan rekvireres hos
Rigspolitiet. Der skal rettes officiel henvendelse via e-mail til pol-nfc@politi.dk med en begrundelse
for udlevering af materialerne.

Reference

(Kropp et al., 2017a).
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Værktøjer anvendt i udlandet

De følgende 3 værktøjer benyttes i hhv. Sverige, England og Australien. Alle 3 værktøjer er
målrettet kvinder og mænd udsat for vold i en nær relation. Værktøjet DASH indeholder
derudover en række ekstra spørgsmål til vurdering af risikoen for stalking og æresrelateret vold.
Udviklerne bag værktøjerne anbefaler, at fagpersoner modtager undervisning i brugen af de
konkrete værktøjer, før de tages i anvendelse over for målgruppen.
Tabel 7: FREDA-farlighetsbedömning
Udvikler, år
og land

Socialstyrelsen i Sverige, 2009.

Formål

FREDA har til formål at vurdere risikoen for øget eller dødelig vold.

Målgruppe

Kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer og deres børn.

Faggrupper

FREDA er udarbejdet til brug inden for det svenske socialvæsen, på krisecentre og af særlige
enheder, der arbejder med vold i nære relationer.

Beskrivelse

FREDA-farlighetsbedömning indgår i den samlede manual FREDA, som samlet set består af:
• FREDA-kortfrågor (til opsporing af vold)
• FREDA-beskrivning (til nærmere afdækning af volden)
• FREDA-farlighetsbedömning (til risikovurdering af volden)
FREDA-farlighetsbedömning udfyldes i samarbejde mellem fagpersonen og den voldsudsatte
borger. Indledningsvist afkrydses relationen mellem den voldsudsatte borger og voldsudøveren,
fx nuværende partner, tidligere partner, forælder eller anden slægtning.
FREDA-farlighetsbedömning består derudover af en liste med 20 spørgsmål, hvoraf 19 har til
hensigt at måle risikoniveauet. For hvert spørgsmål, hvor den voldsudsatte kan svare ja, tillægges
et point. Nogle spørgsmål er mere afgørende for øget risiko for vold og tillægges derfor flere point,
hvis den voldsudsatte har svaret ”ja” til et eller flere af de pågældende spørgsmål, fx om voldsudøveren har adgang til skydevåben. Det samlede antal point giver en retningslinje for at vurdere
risikoniveauet. Risikoen bedømmes ud fra 4 niveauer, der går fra varierende risiko til meget alvorlig
risiko.
For hvert fareniveau indeholder FREDA-farlighetsbedömning en række anbefalinger til den videre
sikkerhedsplanlægning. Herunder advarselssignaler for øget risiko samt kommunikation med andre
relevante aktører.
Socialstyrelsen i Sverige anbefaler, at FREDA-farlighetsbedömning suppleres af anden information
– fx den voldsudsattes opfattelse af risikoniveauet, fagpersonens vurdering samt anden tilgængelig
information, såsom information fra FREDA-beskrivning.
For nærmere beskrivelse af FREDA-Kortfrågor se Lev Uden Volds hæfte Opsporing af personer
udsat for vold i nære relationer – et inspirationshæfte til fagpersoner.
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Udvikling

I 2007 begyndte Socialstyrelsen i Sverige at udarbejde et standardiseret værktøj til opsporing
og vurdering af borgere, som er udsat for vold i nære relationer. Baggrunden for arbejdet var en
lovændring i 2007 om de sociale myndigheders ansvar for at hjælpe kvinder og børn, som udsættes
for vold i nære relationer. I den forbindelse blev den svenske Socialstyrelse bedt om at undersøge
opsporings- og vurderingsmetoder for at sikre en mere ensartet vurdering af, hvilke indsatser
voldsudsatte kvinder og børn, der overværer vold, har behov for. Fra 2009 til 2010 udviklede en
forskergruppe i Socialstyrelsen i samarbejde med socialrådgivere og fagfolk inden for social- og
voldsområdet instrumentet FREDA.
Instrumentet FREDA-farlighetsbedömning er en oversættelse af det amerikanske risikovurderingsværktøj, Danger Assessment, som blev udviklet af Jacquelyn C. Campbell på Johns Hopkins
University i Maryland i USA.
Baggrunden for at basere FREDA-farlighetsbedömning på Danger Assessment er, at Danger
Assessment er blevet videnskabeligt testet og bygger på information, der hentes fra den volds
udsatte borger.
I oversættelsen er spørgsmålene blevet tilpasset til svensk kontekst, så både voldsudsatte kvinder
og mænd kan vurderes med værktøjet, og situationer med flere voldsudøvere kan vurderes.
Spørgsmålene i FREDA-farlighetsbedömning bygger alle på forskning om risikofaktorer for dødelig
vold.

Evaluering/
afprøvning

Det oprindelige værktøj, Danger Assessment, er blevet testet og videreudviklet af flere omgange.
Udvikleren, Jacquelin C. Campbell, har på baggrund af disse afprøvninger inkluderet en række
risikofaktorer, der har vist sig at være gode til at identificere kvinder i høj risiko for gentagen vold.
I 2015 blev den samlede FREDA-manual evalueret af forskere ved Institutionen för socialt arbete på
Stockholms Universitet på vegne af den svenske socialstyrelse. Evalueringen af FREDA-farlighetsbedömning blev foretaget blandt 4 svenske organisationer, som er specialiserede i at arbejde med
voldsudsatte, samt 3 svenske kommuner, som bl.a. har voldsområdet som en del af deres arbejdsområde.
For at måle om implementeringen af værktøjerne medførte ændringer i de indsatser, som blev
iværksat, blev der foretaget før- og eftermålinger – hhv. før og efter implementeringen af FREDA.
Resultaterne viste, at:
• Der til en vis grad blev arbejdet systematisk med FREDA-farlighetsbedömning, da værktøjet blev
anvendt på alle sager. Der var dog en variation ift., hvornår i sagsforløbet FREDA blev anvendt.
• At voldsudsatte, som blev vurderet i høj risiko for gentagen vold, også modtog mere omfattende
indsatser sammenlignet med voldsudsatte, som var vurderet i lavere risiko.
• At voldsudsatte borgere oplevede, at spørgsmålene var lette at forstå, og at fagpersonerne satte
god tid af til vurderingerne.
• Brugen af FREDA-farlighetsbedömning demonstrerede mangler i indsatserne til voldsudsatte
borgere. I nogle kommuner ledte dette til udvikling af nye indsatser.

Copyright

FREDA-instrumentet er underlagt ophavsrettigheder.

Reference

Værktøj: (Socialstyrelsen Sverige, 2015).
Evaluering: (Campbell et al., 2009; Stranz et al., 2015).
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Tabel 8: Domestic Abuse, Stalking and Honour-based Violence (DASH)
Udvikler, år
og land

Laura Richards, 2009, England.

Formål

DASH har til hensigt at vurdere risikoen for vold i nære relationer, stalking og æresrelateret vold.

Målgruppe

Mænd og kvinder udsat for vold i nære relationer, stalking eller æresrelateret vold.

Faggrupper

DASH er et tværfagligt værktøj, der henvender sig til fagpersoner, som møder ofre for partnervold,
stalking, chikane og æresrelateret vold i deres arbejde. I marts 2009 blev DASH implementeret i
samtlige politienheder i England. Det anvendes derudover af andre engelske organisationer, som er
specialiserede i vold i nære relationer.
Udviklerne bag DASH anbefaler, at fagpersoner oplæres i brugen af DASH, før de anvender det.

Beskrivelse

DASH består af en vejledning til brug af værktøjet samt 27 spørgsmål, som har til hensigt at vurdere
risikoen for gentagen vold i nære relationer, stalking og æresrelateret vold.
Spørgsmålene er opdelt i 4 temaer:
1. Nuværende situation/voldsudsattes fysiske og mentale tilstand
2 .Børn/familiemedlemmer
3. Voldshistorik
4. Voldsudøverens mentale og fysiske tilstand
Ud fra den voldsudsattes egne besvarelser vurderes risikoniveauet som enten standard (ikke
sandsynlighed for yderligere vold), medium (voldudøver kan potentielt udøve yderligere vold,
men det er usandsynligt, medmindre situationen ændrer sig) eller høj (der er risiko for grov vold,
og det kan ske når som helst).
DASH indeholder desuden overordnerede retningslinjer til en videre sikkerhedsplanlægning.
Til DASH-værktøjet kan man hente en liste over de hyppigst stillede spørgsmål omkring anvendelsen
af DASH.
DASH adskiller sig fra flere andre risikovurderingsværktøjer ved at have supplerende spørgsmål
i tilfælde af stalking eller æresrelateret vold.

Udvikling

DASH er udviklet af Laura Richards på vegne af det britiske politi, det tidligere Association of Chief
Police (ACPO), i samarbejde med Coordinated Action Against Domestic Abuse, som et værktøj der
kan benyttes af det britiske politi, samt af andre organisationer der arbejder med vold i nære
relationer.
DASH bygger videre på eksisterende praksisser fra det engelske risikovurderingsværktøj SPECCS+
Risk Identification, Assessment and Management Model.
DASH er baseret på forskning om risikofaktorer for gentagen vold i nære relationer.

46

Risikovurdering af vold i nære relationer

Evaluering/
afprøvning

DASH er blevet evalueret af forskere fra University of Central Lancashire (UCLAN). Formålet med
evalueringen var at undersøge om de 25 risikofaktorer, der indgår i DASH, hver især kan forudsige
risikoen for gentagen vold.
Den anvendte data bestod af 1.441 personer fra en database hos det engelske politikorps, Devon og
Cornwall Constabulary. De 1.441 personer havde alle udøvet vold i en nær relation. For hver person
i databasen observerede forskerne, om den pågældende person inden for et år havde begået
gentagen vold i en nær relation. Forskerne opdelte bl.a. de 1.441 personer i 2 grupper. Henholdsvis
dem, der havde udøvet mindst ét tilfælde af vold i en nær relation inden for det første år med dem,
der ikke havde.
Resultaterne af evalueringen viste, at 4 af de 25 risikofaktorer i DASH havde en signifikant sammen
hæng med en øget risiko for at udøve gentagen vold, når man sammenlignede de 2 grupper.
Resultaterne viste yderligere, at det kun er de 2 risikofaktorer ”tidligere kriminel historik” samt
”separation fra partneren”, der statistisk set kan forudsige, hvem der ville udøve gentagen vold i en
nær relation og dem, der ikke ville.

Copyright

DASH er underlagt Copyright. For ønsker om at gengive materialet eller modtage undervisning
i anvendelse af DASH, skal der rettes skriftlig henvendelse til udvikleren Laura Richards på mail:
laura@laurarichards.co.uk.

Reference

Værktøj: (Howard et al., 2013; Laura Richards, n.d.; Richards, 2009b, 2009a).
Evaluering: (Almond et al., 2017).
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Tabel 9: The Family Violence Risk Assessment and Risk Management Framework
(CRAF) guide 2 og 3
Udvikler, år
og land

Elly Robinson and Lawrie Moloney, 2010, Australian.v

Formål

CRAF-håndbogen består af en introduktion til området, relevant information til arbejdet med vold
i nære relationer, overblik over forskellige tilbud og indsatser, det juridiske grundlag og til sidst 3
vejledninger.
De 3 vejledninger har hver sit formål:
1. Identifying Family Violence (vejledning til opsporing).
2. Preliminary Assessment (vejledning til risikovurdering for fagpersoner, der ikke har vold i nære
relationer som deres primære arbejdsområde).
3. Comprehensive Assessment (vejledning til risikovurdering for fagpersoner, der er specialiserede
i at arbejde med vold i nære relationer).

Målgruppe

Voksne (særligt kvinder) udsat for vold i en nær relation og deres børn.

Faggrupper

CRAF er målrettet fagpersoner på tværs af sektorer og ikke en bestemt faggruppe eller organisation.
Preliminary assessement er udviklet til fagpersoner, der arbejder med voldsudsatte, som i forbindelse
med deres arbejde kan foretage en indledende risikovurdering, men hvis primære arbejdsområde
ikke er vold i nære relationer. Dette kan fx være hos politiet.
Comprehensive Assessment er udviklet til specialiserede fagpersoner, hvor vold i nære relationer er
deres primære arbejdsområde.

Beskrivelse

Selve risikovurderingen i både vejledning 2 og 3 baserer sig på 3 komponenter: 1) Den voldsudsattes
egen vurdering af sit risikoniveau, 2) Evidensbaserede risikofaktorer og 3) Fagpersonens professionelle vurdering.
Listen over evidensbaserede risikofaktorer skal ikke ses som et spørgeskema, men derimod som en
tjekliste med relevante faktorer, som fagpersonen bør få afdækket i løbet af samtalen med den
voldsudsatte.
Vejledningen indeholder gode råd og eksempler på spørgsmål, man som fagperson kan stille den
voldsudsatte, når man skal introducere den voldsudsatte til en risikovurdering, og når man skal hjælpe
den voldsudsatte til at udfolde sin historie samt særlige opmærksomhedspunkter og eksempler på
spørgsmål i samtalen med børn og unge. Vejledningen indeholder også en liste med evidensbaserede
risikofaktorer samt gode råd og skabeloner til risikohåndtering og sikkerhedsplanlægning.
Se gennemgang af guide 1: Identifying Family Violence i Lev Uden Volds hæfte Opsporing af

personer udsat for vold i nære relationer – et inspirationshæfte til fagpersoner.
Risiko
faktorer

Risikofaktorerne i CRAF er opdelt i hhv. sårbarhedsfaktorer relateret til den voldsudsatte, risiko
faktorer relateret til voldsudøveren samt risikofaktorer relateret til parforholdet.

Udvikling

Family Violence Risk Assessment and Risk Management Framework bliver ofte refereret til som
common risk assessment framework og forkortes CRAF.
Siden 2005 har staten Victoria i Australien arbejdet med at udvikle et holistisk og integreret system
for håndteringen af vold i nære relationer. Som led i dette arbejde blev CRAF udviklet i 2007 i
samarbejde med mere end 500 interessenter. I 2011 blev håndbogen og værktøjerne opdateret.
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Evaluering/
afprøvning

I 2016 blev der foretaget en evaluering af CRAF på vegne af The Victorian Government. Evalueringen
blev gennemført af forskere fra Monash University. Formålet var at sikre, at CRAF bygger på bedste
internationale praksis, og forskerne skulle derfor undersøge, hvad der er af viden om best-practice
for risikovurdering i forbindelse med vold i familien og komme med vedledning omkring videre
udvikling af CRAF. Dette indebar bl.a. en undersøgelse af opfattelsen blandt fagpersoner i brug
barheden af CRAF i forhold til at opspore, risikovurdere og viderehenvise voldsudsatte borgere
og voldsudsatte borgeres opfattelse af risikovurdering i forskellige kontekster.
Evalueringen bestod af en spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret af 836 personer, der
repræsenterede 127 organisationer som fx sundhedssektoren (primær og sekundær), familie
området samt organisationer, der arbejder med vold i familien. Derudover blev der gennemført
7 ekspertinterviews og 21 fokusgruppeinterview med 262 interessenter og endelig 5 individuelle
interviews og 3 fokusgruppeinterviews med sammenlagt 24 voldsudsatte.
I reviewet var der fokus på CRAF som en samlet håndbog, og der kan derfor ikke drages konklusioner
selvstændigt for vejledning 2 og 3.
Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 88 % af svarpersonerne, som anvendte CRAF, fik undervisning
i brugen af håndbogen. Dette til trods for, at 55 % ikke var bevidste om, hvilken af de 3 praksisguides,
de anvendte. Ligeledes viste evalueringen, at der var stor variation i brugen af CRAF, og at anvendelsen
afhang af konteksten. Evalueringen viste også, at CRAF gav grundlag for et fælles sprog og tilgang
til vold i familien. CRAF var mest integreret i organisationer med en politik og handleplaner på
området. Endeligt viste evalueringen, at undervisning i CRAF var centralt for fagpersoner, som skulle
anvende håndbogen og vejledningerne, samt at der var støtte blandt fagpersoner til at forbedre
praksis for risikovurderinger i forhold til børn og skabe større inklusion af andre former for vold i
nære relationer end partnervold.
Selvom CRAF har haft til formål at skabe et fælles sprog og standardiseret tilgang, så anbefales det
– på baggrund af evalueringen – at konteksttilpasse udgaver af CRAF.

Copyright

CRAF er underlagt Copyright. Der skal indgås aftale med Department of Human Services, Melbourne,
Australien før anvendelse.

Reference

Værktøj: (Victorian Government, 2012).
Evaluering: (McCulloch et al., 2016).
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Kapitel 6

Hvordan følger
man op på en
risikovurdering?

50
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Hvis en risikovurdering viser risiko for, at en
borger bliver udsat for gentagen vold, er det
vigtigt at lægge en plan for den videre håndtering af den voldsudsattes situation. Herunder de sikkerhedsforanstaltninger, der kan
minimere risikoen. Risikovurderingen og
sikkerhedsplanlægningen skal derfor ses som
forbundne processer.
Nogle voldsudsatte borgere er bevidste om
risikoen for gentagen vold, og har måske selv
foretaget forskellige strategier for at beskytte
sig mod voldsudøveren. Det kan fx være at
have lagt en plan for, hvor de kan flygte hen
i en krisesituation. For andre voldsudsatte
borgere vil risikovurderingen vise nogle
voldsmønstre eller risici – fx optrapning af
volden eller stigning i alvorsgraden – som
måske kan komme bag på den voldsudsatte
borger (Howard et al., 2013).
I dette kapitel beskriver vi, hvordan man som
fagperson kan hjælpe den voldsudsatte med
at lægge en sikkerhedsplan. Vi vil her komme
med konkrete eksempler på, hvad en sikkerhedsplan kan indeholde (se side 56), samt
hvordan man som fagperson kan forholde sig
i situationer, hvor den voldsudsatte endnu
ikke ønsker at bryde relationen til den voldsudøvende part. Afslutningsvist beskriver vi,
hvilke organisationer og myndigheder man
kan henvise den voldsudsatte borger videre
til, og hvor man som fagperson kan finde
yderligere information.

Sikkerhedsplanlægning

En sikkerhedsplan er en detaljeret plan for,
hvordan man kan minimere de risici og den
potentielle fare, risikovurderingen indikerer,
at den voldsudsatte borger befinder sig i. En
sikkerhedsplan har til formål at beskytte den
voldsudsatte bedst muligt mod fremtidig vold
(EIGE, 2018a; Kropp, 2004). Ligesom fagpersonen løbende bør foretage opfølgende
risikovurderinger for den voldsudsatte, bør

fagpersonen også løbende genbesøge den
voldsudsattes sikkerhedsplan for at sikre, at
sikkerhedsforanstaltningerne fortsat matcher
det fareniveau, som risikovurderingen viser.
Nogle risikovurderingsværktøjer indeholder
guidelines til at udarbejde en sikkerhedsplan
eller til at iværksætte foranstaltninger – alt
efter hvilket fareniveau risikovurderingen
indikerer. Andre risikovurderingsværktøjer
har udelukkende fokus på selve risikovur
deringen.
Når man udarbejder en sikkerhedsplan, bør
man som fagperson afklare:
• Hvorvidt den voldsudsatte borger agter at
blive i forholdet, er i gang med at forlade
voldsudøveren eller har brudt med voldsudøveren.
• Den voldsudsatte borgers følelsesmæssige
situation.
• Ressourcer og støtte tilbudt af den voldsudsatte borgers familie, arbejde og øvrige
netværk.
• Om der er børn involveret samt deres
sikkerhed.
(Campbell, 2001)
At forlade en voldsudøver kan være en langsom og trinvis proces. Den voldsudsatte kan
forlade voldsudøveren og vende tilbage igen
flere gange. Hvis den voldsudsatte bliver eller
vender tilbage til den voldelige relation,
behøver det ikke at betyde, at fagpersonens
støtte har været spildt, eller at den voldsudsatte ikke har taget fagpersonens råd til sig.
Selv hvis den voldsudsatte borger vender
tilbage til den voldelige relation, kan den
voldsudsatte have et andet syn på situationen
og handle anderledes, hvis volden skulle
gentage sig. Den voldsudsatte kan fx have
planlagt foranstaltninger, der gør, at den
voldsudsatte kan bryde med volden.
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En sikkerhedsplan kan indeholde følgende:
Sikkerhedsforanstaltninger i relationen til voldsudøveren, fx:

• En liste over steder, den voldsudsatte skal undgå at opholde sig, hvis volden opstår
– fx køkkenet, som har skarpe redskaber.
• En liste over mennesker, den voldsudsatte kan henvende sig til, hvis en faresituation opstår.
• Råd til, hvordan den voldsudsatte kan styrke sine børns sikkerhed, hvis volden gentager sig.
• En liste over steder, hvor den voldsudsatte kan gemme vigtige dokumenter, så de hurtigt
kan findes, hvis den voldsudsatte pludseligt er nødt til at flygte.

Flugt i en nødsituation, fx:

• Råd om at pakke en taske og gemme den et sikkert sted.
• En plan for, hvem den voldsudsatte kan ringe til, og hvor man kan tage hen.
• En liste med ting, den voldsudsatte skal huske til både sig selv og eventuelle børn
– såsom vigtige dokumenter, medicin, nøgler mv.
• En plan for adgang til en telefon og hævekort.
• En plan for transportmuligheder.
• Beviser for volden, såsom billeder.

Sikkerhedsforanstaltninger, når der er brudt med volden, fx:

• Kontaktinformationer til fagpersoner, krisecentre eller andre organisationer, der kan
tilbyde støtte og hjælp.
• Råd om at skifte telefonnummer.
• Råd omkring, hvordan den voldsudsatte holder sin nye adresse hemmelig for volds
udøveren.
• Råd omkring, hvordan den voldsudsatte kan opnå polititilhold.
• Råd omkring, hvordan den voldsudsatte kan tale med eventuelle børn om vigtigheden
af at forblive i sikkerhed.
• Råd omkring, hvordan den voldsudsatte taler med sin arbejdsgiver om sikkerhed.
(Howard et al., 2013)
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Hvis den voldsudsatte bliver eller vender
tilbage til den voldelige relation, behøver
det ikke at betyde, at den voldsudsatte
ikke har taget fagpersonens råd til sig.
Den voldsudsatte kan have fået et nyt
syn på sin situation og kan handle anderledes, hvis volden skulle gentage sig.
Fagpersonens rolle er ikke at lokke, rådgive
eller insistere på forandring. Det er vigtigt,
at denne beslutning ligger hos den volds
udsatte borger, og at man som fagperson
altid holder døren åben for den voldsudsatte
borger til at tage kontakt igen, når ved
kommende er klar til det. Det er derudover
vigtigt, at fagpersonen ikke stopper sin
indsats over for den voldsudsatte person
i de tilfælde, hvor den voldsudsatte ikke er
klar til at bryde med den voldelige relation
(Howard et al., 2013).
Fagpersonen bør tage hensyn til personlige
og kontekstafhængige omstændigheder, når
der udarbejdes en sikkerhedsplan. Der kan
således ikke udarbejdes en standardiseret
sikkerhedsplan, da man for hvert tilfælde skal
skræddersy indsatsen til at møde den voldsudsattes specifikke livssituation og konkrete
behov (Campbell, 2001). Det er derudover
vigtigt at hjælpe den voldsudsatte med at
fokusere på positive ting i borgerens liv og
at støtte borgeren i at planlægge aktiviteter,

der kan styrke vedkommendes selvtillid og
velbefindende.
En sikkerhedsplan kan også indeholde for
anstaltninger, der har til formål at hjælpe den
voldsudøvende part med at finde nye handle
mønstre, der ikke involverer vold. Dette kan
fx være henvisning til tilbud såsom Dialog
mod Vold eller Alternativ til Vold (ATV), som
tilbyder ambulant behandling til voldsudøvere.
Muligheden for at udarbejde en sikkerhedsplan,
der også inkluderer foranstaltninger målrettet
voldsudøveren, vil være afhængig af fagper
sonens kompetencer og handlemuligheder.
Der kan ikke udarbejdes en standard
iseret sikkerhedsplan for voldsudsatte
borgere. Som fagperson skal man for
hvert tilfælde om vold i en nær relation
skræddersy indsatsen til at møde den
voldsudsattes specifikke livssituation
og konkrete behov.
Når man som fagperson udarbejder en
sikkerhedsplan for en voldsudsat borger,
er det centralt at have kendskab til og sam
arbejde med relevante aktører på tværs af
feltet. På denne måde kan man involvere
de aktører, der er mest relevante ift. planlægningen af de foranstaltninger, der kan sikre
den voldsudsattes sikkerhed i den konkrete
situation (Kropp, 2008). I Storbritannien

En sikkerhedsplan bør:
Tjekliste
• Være individuelt skræddersyet til den enkelte voldsudsattes
specifikke livssituation og konkrete behov.
• Blive genbesøgt løbende for at sikre, at sikkerhedsplanen fortsat
møder det fareniveau, som den voldsudsatte befinder sig i.
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har man udviklet modellen ”Multi Agency
Assessment Conference” (MARAC) til at
sikre samarbejde på tværs af feltet i forbindelse med sikkerhedsplanlægning for voldsudsatte. MARAC blev udviklet i Wales i
2003 og er en tværsektoriel indsats, hvor
forskellige faggrupper (fx inden for sundheds-, misbrugs-, socialområdet og politiet)
deler informationer vedrørende personer, der
er udsat for partnervold, og som er vurderet
til at være i ”meget høj risiko”. (McCulloch
et al., 2016). Evalueringer har vist, at
MARAC-modellen kan øge voldsudsatte
kvinders sikkerhed og reducere fornyet
vold med op til 60 %. Modellen er ligeledes
blevet implementeret i Sverige og Finland
(McCulloch et al., 2016; Rasmussen et
al., 2016).

Viderehenvisning til relevante
organisationer

Det kan være relevant, at man som fagperson
tilbyder den voldsudsatte borger at hjælpe
med kontakten til rådgivninger, krisecentre
og andre specialiserede tilbud. På den måde
kan man være med til at sikre, at borgeren
bliver hjulpet videre. Det kan også hjælpe i
forhold til samarbejde fremadrettet, at man
har kendskab til den hjælp, som borgeren kan
have behov for – fx i kommunalt regi.
Der findes en række specialiserede organisationer for rådgivning, støtte og behandling til
voldsudsatte og voldsudøvere i Danmark.
Nogle tilbud er permanente, mens andre
tilbud kan være midlertidige og puljeafhængige. Enkelte organisationer er specialiserede
i at tilbyde rådgivning og behandling til
særlige målgrupper, som fx borgere berørt af
æresrelaterede konflikter eller stalking, mens
andre er specialiserede i kærestevold blandt
unge. Derudover findes der kvinde- og mandekrisecentre, der – udover ophold – kan
tilbyde ambulant rådgivning. Endeligt kan
regioner og kommuner have målrettede
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Her finder du mere
information
Hvis du som fagperson ønsker mere
viden om vold i nære relationer, kan du
kontakte:
Lev Uden Vold
Tilbyder viden om vold i nære rela
tioner, kurser for fagfolk og juridisk
rådgivning.
Socialstyrelsen
Tilbyder viden om vold i nære relationer
for fagfolk på deres hjemmeside.
Den nationale videns- og special
rådgivningsorganisation VISO
Tilbyder rådgivning til fagfolk.
tilbud til voldsudsatte familier eller specifik
praksis vedrørende krisecenterophold.
Det kan derfor anbefales, at man som organisation undersøger, hvad der findes lokalt af
rådgivnings-, krisecenter- og behandlings
tilbud, der kan henvises til, og at man på det
grundlag udarbejder en skriftlig oversigt over
specialiserede tilbud.
På Lev Uden Volds hjemmeside kan man se
en samlet oversigt over eksisterende krisecentre
samt organisationer, som tilbyder rådgivning
og behandling til voldsudsatte og voldsudøvere: www.levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/krisecentre-og-raadgivning/
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Bruttoliste over risikovurderingsværktøjer
Værktøjets navn

Udvikler og årstal

Land

Voldsformer

The Spousal Assault
Risk Assessment:Short
Version (SARA:SV)

P. Randall Kropp,
Stephen D. Hart og
Henrik Belfrage, 2005

Canada
og
Sverige

Personer, som har været udsat
for partnervold eller som har
udøvet partnervold.

Stalking Assessment and
Management (SAM)

P. Randall Kropp,
Stephen D. Hart og
Henrik Belfrage, 2008

Canada
og
Sverige

Udøvere af stalking og
personer udsat for stalking.

PATRIARK

P. Randall Kropp,
Stephen D. Hart og
Henrik Belfrage, 2013

Canada
og
Sverige

Personer, som har været udsat
for eller som har udøvet
æresrelaterede konflikter og
æresrelateret vold.

FREDA-Farlighets
bedömning

Den svenske Socialstyrelse, 2009

Sverige

Personer, som har været udsat
for eller som har udøvet vold i
nære relationer og deres børn.

Domestic Abuse, Stalking
and Honour-based
Violence (DASH)

Laura Richards, 2009

England

Kvinder og mænd udsat for
vold i nære relationer, stalking,
chikane og æresrelateret vold.

Common Risk
Assessment Form
(CRAF)

Elly Robinson and
Lawrie Moloney, 2010

Australien

Voksne (særligt kvinder) udsat
for vold i en nær relation og
deres børn.

Danger Assessment (DA)

Jaqueline Campbell
(første udgave, 1985)
(anden udgave, 2003)

USA

Kvinder, der har været udsat
for partnervold, enten af en
nuværende eller tidligere
partner.

Domestic Violence
Safety Assessment Tool
(DVSAT)

New South Wales
Government, 2014

Australien

Personer, der har været udsat
for vold i en nær relation.

Common Risk Assessment and Risk Management Framework
(CRARMF)

Northern Territory and
Western Australia (2011,
første udgave), (2015,
anden udgave)

Australien

Personer, der har været udsat
for vold i en nær relation.

Domestic Violence
Screening Inventory
(DVSI)

Colorado Judicial
Department, 2006

USA

Personer, som har udøvet vold,
herunder vold i en nær relation.

Lethality Assessment
Program (LAP)

Maryland police, 2005

USA

Personer, der har været udsat
for vold i en nær relation.

Ontario Domestic
Assault Risk Assessment
(ODARA)

Ontario Police & The
Ministry of Health, 2001

Canada

Kvinder, som har været udsat
for partnervold og/eller deres
børn.

Social Work Family
Violence Assessment
(M36)

Austin Health, 2011

Australien

Personer, der har været udsat
for vold i en nær relation.
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Risikovurdering af vold i nære relationer

Andre udgivelser fra Lev Uden Vold
Socialfaglig definition af psykisk vold i nære
relationer
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/
socialfaglig-definition-af-psykisk-vold/
Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk
vold i parforhold – kortlægning af forskning
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2018/08/rapport-konsekvenser-af-psykisk-vold-web.pdf
Kortlægning af vejledninger og redskaber til
opsporing af vold i nære relationer
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2018/08/rapport-kortlaegning-af-vejledninger-og-redskaber-web.pdf
Kortlægning af definitioner og begreber om
psykisk vold
https://levudenvold.dk/wp-content/uploads
/2018/07/kortlaegning-af-definitioner-ogbegreber-om-psykisk-vold-0718-1.pdf
Kortlægning af efterværn for voldsudsatte
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2018/09/rapport-eftervaern
-levudenvold.pdf
Partnervold – kommunernes praksis og indsats
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2019/06/partnervold-kommunernes-praksis-og-indsats-af-lev-udenvold-2019.pdf
Mig og min (særlige) rygsæk – en bog til børn
og unge, der oplever vold i familien
https://levudenvold.dk/wp-content/
uploads/2019/09/minsaerligerygsaek-
levudenvold.pdf
Opsporing af personer udsat for vold i nære
relationer – et inspirationshæfte til fagpersoner
https://levudenvold.dk/viden-og-fakta/
undersoegelser-fra-lev-uden-vold/
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