


Det skal vi igennem:

• Hvem er Lev Uden Vold

• Hvad laver Lev Uden Vold

• Hvordan arbejder vi i Lev 

uden vold



• Satspulje 2017

• Udbud fra Socialstyrelsen

• Mødrehjælpen, Danner, LOKK, 

Dialog Mod Vold og 

Fundamentet

• Tanker og overvejelser

Historien 
bag



Formål og vision

Hvem er vi?

Organisationen Lev Uden Vold er en national enhed mod vold i nære relationer.

Hvad vil vi?

Lev Uden Vold vil forbedre forholdene for de, der udsættes for eller udøver vold 
i nære relationer. Visionen er, at sektoren bliver løftet, og at der med hjælp, 
viden og faglighed skabes en bedre indsats for de, der bliver udsat for eller 
udøver vold i nære relationer. 

Hvordan gør vi det?

Det skal bl.a. ske ved direkte hjælp og rådgivning, ved at styrke 
viden på området, opkvalificering af  fagpersoner samt ved at skabe øget 
opmærksomhed og debat om vold i nære relationer.



Målsætninger for arbejdet

Det overordnede mål for Lev Uden Volds arbejde er færre voldsudsatte i 

fremtiden. Med det som afsæt er målsætningerne i Lev Uden Volds arbejde 

frem mod 2020 følgende:

• Flere og bedre indsatser til både voldsudsatte og voldsudøvere – herunder 

lovgivningsmæssige rammer

• Flere kompetencer blandt fagprofessionelle

• En større forståelse for alle voldens former

• Øget viden om vold i nære relationer blandt befolkningen og 

beslutningstagere 



1. National hotline

2. Juridisk rådgivning

3. Pladsoversigt

4. Vidensindsamling og 
formidling

5. Efterværn

De 5 
delopgaver



National hotline:

En anonym telefonisk hotline, der hjælper og rådgiver 

voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagpersoner.

Vi tilbyder:

- Vejledning og rådgivning 24/7

- Afklaring og støtte

- Henviser til krisecenter, andet tilbud eller myndighed

Dokumentation og formidling



National hotline:

Data indsamlet i perioden 

01.01.18-31.03.18

Henvendelsen kommer fra Antal Procent

Voldsudsat 295 52

Voldsudøver 13 2

Pårørende 60 11

Ven eller bekendt 48 9

Fagprofessionel (sagsbehandler, politi, sygeplejerske, krisecenter etc.) 121 21

Kollega/arbejdsgiver/tillidsrepræsentant 4 1

Andet 13 2

Ved ikke 10 2

I alt 564 100



National hotline:

Data indsamlet i perioden fra 

01.01.18-31.03.18

Voldsudsattes alder Antal Procent 

Under 18 år 14 3

18-24 år 80 14

25-29 år 73 13

30-39 år 128 23

40-49 år 52 9

50+ år 31 6

Ved ikke 179 32

I alt 557 100



National hotline:

Data indsamlet i perioden fra 

01.01.18-31.03.18

Voldsudsattes køn Antal Procent

Kvinde 502 90

Mand 35 6

Ved ikke 21 4

I alt 558 100



National hotline:

Data indsamlet i perioden fra 

01.01.18-31.03.18

Den voldsudsattes oprindelsesland Antal Procent

Dansk oprindelse (selv født i DK og mindst en forælder født i DK) 297 53

Indvandrer (når man selv er kommet til Danmark) 90 16

Efterkommer (når ens forældre er kommet til Danmark, det vil sige at man selv er født i 

Danmark) 22 4

Ved ikke 148 27

I alt 557 100



National hotline:

Data indsamlet i perioden 

01.01.18-31.03.18

Hvilke voldsformer har den voldsudsatte været udsat for? Antal Procent

fysisk vold 349 39

psykisk vold 386 43

seksuel vold 17 2

økonomisk vold 26 3

materiel vold 31 3

digital vold 13 1

æresrelateret vold 16 2

ved ikke 55 6

I alt 893 100



Juridiske rådgivning:
Rådgivningen håndterer henvendelser fra voldsudsatte, pårørende 
og fagpersoner.

Vi tilbyder 

- Rådgivning om rettigheder og muligheder

- Vejledning om eventuelle ansøgninger til myndighederne, 
herunder udlændingemyndighederne og kommunerne

- Vejledning om sagens forløb i Statsforvaltningen, Retten etc.

- Bisidning

- Rådgivning ved brug af  tolkebistand

Dokumentation og opfølgning



Juridiske rådgivning:

Gennemgående temaer i henvendelserne:

• Forældremyndighed og samvær

• Retten til forlængelse af  opholdstilladelse i tilfælde, hvor 

opholdsretten er knyttet til en voldelig ægtefælle/samlever

- familiesammenføring

- EU-opholdsret

- Greencard-ordning

• Integrationsborgeres rettigheder i forhold til at fraflytte den 

kommune, som de er anvist til, og hvor voldsudøver bor. 



Juridiske rådgivning:

• 45 pct. af  henvendelserne kommer fra voldsudsatte og 43 fra 
fagprofessionelle. Resterende er pårørende.

• 3 ud af  4 af  de fagprofessionelle er krisecenter medarbejdere

• Knapt halvdelen af  de voldsudsatte er etnisk danskere. 4 ud af  
ti er indvandrere

• Knapt 1 ud af  3 voldsudsatte er fortsat samlevende eller kæreste 
med voldsudøver

• Den fysisk og psykisk vold fylder mest

• I ca. halvdelen af  henvendelserne henvises videre til anden 
instans. I halvdelen gøres der ikke



Pladsoversigt:

- Dækker både kvinde- og mandecentre

- Ledige pladser og belægningsprocenter

- Vejledning og løbende opfølgning på centrene

- Afrapportering til Ligestillingsafdelingen og 

Socialstyrelsen

- Løbende materiale til Socialministeriet



Pladsoversigt:

Region
Ledige 

pladser
I alt

Procent 

dags dato

Procent 

til dato

Danmark 52 645 91,9 91,6

Hovedstaden 15 353 95,8 96,2

Midt 13 84 84,5 83,9

Nord 5 31 83,9 77,9

Sjælland 9 106 91,5 90,8

Syd 10 71 85,9 85,3



Vidensdelen:

Rammen for arbejdet er målsætningerne. Lev Uden Volds handleplan – også på vidensdelen – beskriver 
aktiviteter ud fra, hvordan der vil blive arbejdet med både kortlægning, analyse, formidling og debat. 

Vidensdelen vil bl.a. arbejde med:

• Psykisk vold 

• Ambulante tilbud for voldsudsatte og voldsudøvere

• Kortlægning af  den koordinerende rådgivning

• Mere uddannelse

• Screeningsværktøjer og visitering

• Samfundsøkonomiske konsekvenser 

Der vil være delprojekter indenfor hvert emne. Hvert emne dækker som udgangspunkt ½ år



Efterværnsindsats:

• Netværksgrupper med psykolog: 5-6 deltagere i hver gruppe. 10 

gruppegange af  hver 3 timers varighed. Både mænd, kvinder og 

børn

• Kortlægning af  eksisterende efterværnstilbud på landsplan før 

igangsætning af  efterværn. Vi starter i Syd DK og København

• Ansættelse af  2-3 psykologer over hele landet.

• Rekruttering til netværksgrupperne i samarbejde med krisecentre.

• Dataindsamling og effektmåling



Bestyrelse

Sekretariatschef

Sociale
indsatser

- hotline, juridisk 

rådgivning og 
efterværn

Vidensdel
- viden, formidling og 

debat

Følgegruppe



Status:
• Hotline, juridisk rådgivning og pladsoversigt 

overtaget den 1. oktober 2017

• Efteråret 2017: Synlighed og kendskab. Aktører og 
fagprofessionelle pjecer og fagblade. Lokal og 
national presse. 

• Fra 1. januar 2018: Psykisk vold – delprojekter og 
en halvårsplan med udgangspunkt i 
målsætningerne

• Start 2018: 

• Følgegruppe og Advisory Board 

• Rapport om efterværn

• Igangsætning af  efterværn 

• Opstart af  nyhedsbreve

• Oplæg til fagprofessionelle 



Psykisk vold
Tema forår 2018



Delprojekter

1. Kortlægning af  definitioner

2. Afdækning af  udenlandske erfaringer med 

kriminalisering

3. Litteraturstudie af  undersøgelser om 

konsekvenser

4. Oversigt over redskaber og vejledninger

5. Undersøgelse af  omfang/VIVE 

6. Holdningsundersøgelse & debat

7. Konference



1. Kortlægning af definitioner

Formål: 

Skabe oversigt over centrale definitioner af  psykisk vold.

Afgrænsninger: 

• Internationale traktater & organisationer

• Nationale myndighedsdefinitioner (social, sundhed, politi) (DK, US, UK)

• Internationale faglige organisationer (fx ASA) 

• Forskning: vigtige begreber (Stark, Johnson, Walby)

Metode

Organisationers hjemmesider og evt. interviews.



2. Afdækning af udenlandske erfaringer med at 
kriminalisere psykisk vold

Formål

Få viden om erfaringerne med at kriminalisere vold hos vores 

nærmeste naboer (UK, Norge og Sverige). 

Fokus på:

• Hvordan lovgivningen er udformet

• Hvilke erfaringer der er gjort med straffesager 

Metode

Organisationers hjemmesider samt interviews over e-mail  med 

relevante personer/organisationer.



3. Litteraturstudie af undersøgelse om konsekvenser af 
psykisk vold

Formål

At få systematisk kortlagt nyeste viden over konsekvenser af  psykisk vold mellem 

voksne i parforhold.

Metode

Systematisk søgninger i internationale databaser. Afgrænsninger: 

Periode: 2014-17

Fokus: psykisk vold & nære relationer

Databaser: samf, sundhed, psyk (Scopus, EBSCO, PubMed)



4. Oversigt over redskaber og handleguider til afdækning af 
vold & psykisk vold i nære relationer i dansk kontekst

Formål

At få en oversigt over hvilke handleguides og faglige redskaber til opsporing, forebyggelse 
eller vurdering af  vold i nære relationer der anvendes inden for relevante sektorer (dvs. 
møder voldsramte/udøver) i dansk kontekst.

Fokus på:

• Centrale myndigheder og organisationer

• Socialområdet

• Sundhedsområdet

• Politi- og retsvæsenet

• Uddannelsessektoren

• Asylområdet 

• Frivillig/NGO’ere



Formidling af delprojekterne

• Delprojekterne publiceres i rapporter

• Kvalitetssikring bl.a. ved brug af  følgegruppens eksperter

• Den opnåede viden formidles desuden via oplæg, fagseminar mv. 



5. Undersøgelse af omfang af psykisk vold/VIVE

Formål

At få viden om omfang af  psykisk vold, kendetræk, sammenhæng med andre 
voldsformer og risikofaktorer i en dansk kontekst.

Metode

• Data indsamlet som del af  forløbsundersøgelsen Shields med ca.  20.000 
respondenter, indsamlet 2012 og 2016.

• Indeholder bl.a. spørgsmål om fysisk, psykisk, seksuel vold, baggrund og 
risikofaktorer.

• Slutprodukt: VIVE rapport august 2018.



6. Holdningsundersøgelse

Formål

• Danskernes holdning til psykisk vold – hvad er volden, sammenhængen 
med fysisk vold etc. – og fastholde debatten omkring psykisk vold.

Metode

• Holdningsundersøgelse udført af  fx Epinion og udarbejdet af  Lev Uden 
Vold.

Slutprodukt

• Resultater bruges i pressen, på hjemmesiden og sociale medier.



7. Læringskonference i Landstingssalen 28.8.2018

Formål:

• Skabelse af  awareness og diskussion af  psykisk vold

Målgruppe: 

• Fagfolk, beslutningstagere og relevante organisationer 

Program:

• Præsentation af  ny viden og drøftelse



Tak!


