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FORORD

Vold i en familie – og i de nære relationer - er en alvorlig sag for alle involverede parter.
Det gælder både for voldsudøveren, offeret og for eventuelle børn i familien. Og volden har
omkostninger for os alle. For ofrene giver volden fysiske og psykiske mén og generelt dårligere
liv. For resten af samfundet er volden omkostningsfuld, og den trækker ressourcer ud af blandt
andet retsvæsnet, sundhedsvæsnet, kommuner og krisecentre. Det er altså nødvendigt, at
samfundet bliver endnu bedre til at gribe ind og standse volden.
I dag er der mange aktører der arbejder for at standse vold i nære relationer. Indsatsen engagerer et bredt felt af både professionelle og frivillige, der gennem mange år har gjort en
stor indsats for at hjælpe ofrene og udøverne videre til et liv uden vold. Og udviklingen lader
til at gå den rigtige vej. Et langt sejt træk har gjort Danmark til et foregangsland, når man
taler om indsatsen mod vold i nære relationer. Ambitionen med dette projekt er at komme
med forslag til, hvordan en god indsats kan blive bedre.
Debatoplægget stiller skarpt på de aktører, der i dag er involveret i indsatsen mod vold i nære
relationer, deres udfordringer og kommer med forslag til, hvordan indsatsen kan tilføres mere
systematik og sammenhæng.
Analysen bygger på en omfattende gennemgang af relevant forskning og faglitteratur, en lang
række interviews med eksperter og praktikere fra feltet og en workshop med deltagelse af
frontløbere fra indsatsen mod vold i nære relationer.
Oplægget er udarbejdet af senior analytiker Anders Kragh Jensen, projektmedarbejdere Trine
Frydkjær og Veronica D’Souza. Projektets styregruppe, bestående af innovationsdirektør Stine
Carsten Kendal, Mandag Morgen og områdechef Ulrik Kampmann, TrygFonden har løbende
givet projektet retning. Projektets referencegruppe, bestående af direktør Mads Roke Clausen,
Mødrehjælpen, projektleder Bente Rye Damkjær, Skanderborg kommune, chefkonsulent Sofie
Carsten Nielsen, Ingeniørforeningen, seniorforsker Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for
Folkesundhed, direktør Birgitte Hagemann Snabe, Mary Fonden, direktør Helle Øbo, Dialog
Mod Vold og direktør Vibe Klarup Voetmann, Danner har været værdifulde sparringspartnere.
Mandag Morgen bærer det fulde ansvar for den foreliggende tekst.

Januar 2011

Stine Carsten Kendal			

Ulrik Kampmann

Innovationsdirektør, Mandag Morgen		

Områdechef, TrygFonden
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Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

VOLDSINDSATSEN SKAL HAVE ET
KVALITETSLØFT

Hvert år udsættes omkring 28.000 kvinder og 8.000 mænd for vold fra en tidligere eller nuværende partner. 21.000 børn vokser op i et hjem med vold.
Vold i familien giver dårligere liv for alle, der er påvirket af det. Volden kan også koste livet.
10-12 kvinder mister hvert år livet som følge af vold fra en tidligere eller nuværende partner.
Også når volden ikke har dødelig udgang, kaster den lange skygger1. Angst, nervøsitet og
selvmordsforsøg er blot nogle af de psykiske mén, der bliver registreret hos personer, der har
været udsat for grov vold. Børn, der er vokset op i voldelige hjem, får i nogle tilfælde samme
symptomer som torturofre, f.eks. posttraumatisk stress og uhyggelige flashbacks, ligesom
børnene har øget risiko for senere i livet selv at blive voldsudøvere og voldsofre. Desuden
påfører volden hvert år samfundet udgifter til skadestuebesøg, lægebehandling, politiudrykninger, ophold på krisecentre, kommunal sagsbehandling, tabt arbejdsfortjeneste osv. Mindst
280 mio. kr. årligt bruger vi f.eks. som følge af partnervold mod kvinder2.
Der mangler altså ikke gode grunde til at gribe ind over for vold i nære relationer. Og Danmark
er heldigvis kommet et stykke vej. I global sammenligning er vi blandt dem, der har dedikeret
flest ressourcer til indsatsen mod vold i nære relationer. Og der er indikationer på, at udviklingen går den rigtige vej. I de seneste år ser det ud til, at antallet af tilfælde, hvor en kvinde
udsættes for vold fra en tidligere eller nuværende partner, er faldet.
Udviklingen er altså positiv. Men der er stadig et stykke vej at gå. Mandag Morgen og TrygFondens analyse peger på nogle af de steder, hvor der er rum for forbedring.
Indsatsen mod vold i nære relationer er grundlagt nedefra. Engagerede borgere har været
med til at hjælpe kvinder og børn udsat for vold, f.eks. gennem frivilligt arbejde i krisecentre.
Det betyder, at indsatsen har udviklet sig via knopskydning uden central styring og koordinering Først senere er nationale politiske initiativer og kommunale tilbud på området kommet
til. Det betyder, at indsatsen i dag er relativt svær at overskue, at den er meget forskellig, alt
efter hvor du er i landet, og at den savner sammenhæng. Samtidig er vold i nære relationer
– heldigvis – et problem af relativt begrænset omfang. Tilfældene er spredt ud over hele
landet. Det har begrænset videns- og erfaringsopsamlingen hos nogle af de aktører, der godt
nok møder volden i deres arbejde, men som ikke har håndtering af volden som en del af deres
kerneopgave. En løbende udvikling på området har medført en højere grad af professionalisering og en øget sammenhæng mellem offentlige tilbud og andre tilbud. Men samtænkning
og systematisk kvalitetsudvikling i indsatsen er ikke automatisk fulgt med. Det er vores vurdering, at indsatsen mod vold i nære relationer har behov for et eftersyn og et kvalitetsløft,
så vi bliver endnu bedre til at nedbringe antallet af mennesker, der lever med vold i nære
relationer i Danmark.

1 Voldens Pris, Karin Helweg-Larsen, Marie Kruse, Jan Sørensen og Henrik Brønnum-Hansen, 2010, s. 13.
2 Voldens Pris, Karin Helweg-Larsen, Marie Kruse, Jan Sørensen og Henrik Brønnum-Hansen, 2010, s. 16. ff.
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Vi har forudsætningerne for en stærk og effektfuld indsats mod vold i nære relationer. Det
fintmaskede sociale sikkerhedsnet og den udbyggede offentlige sektor giver gode muligheder
for at arbejde systematisk med at forebygge og opspore volden. Vi har allerede nogle af de
aktører og tilbud, der kan yde støtte, omsorg og behandling til voldsofre, voldsudøvere og
børn fra voldsramte hjem. Det handler altså ikke om at opfinde et helt nyt system, men om
at udvikle og forbedre den eksisterende indsats. En af vejene er at lade sig inspirere af indsatser, hvori indgår lang erfaring med systematik, sammenhæng og professionalisme, som vi
f.eks. finder dem i sundhedsvæsenet.
Mandag Morgen og TrygFonden har kortlagt og udarbejdet anbefalinger til udvikling af indsatsen ud fra en model, der opdeler indsatsen i fire faser: Forebyggelse, opsporing, behandling
og efterværn. Alle er nødvendige dele af indsatsen. Men der er behov for forskellige indsatser,
fagligheder og institutioner i de forskellige faser af indsatsen mod partnervold. Fasemodellen
giver mulighed for at klargøre, hvem der har ansvar for indsatsen på hvilket tidspunkt – og
for at afdække, hvor vi kan styrke sammenhængen i indsatsen.

Figur 1: Faser i indsatsen mod vold i nære relationer
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Figur 1: Mandag Morgen og TrygFonden anbefaler, at indsatsen mod vold i nære relationer styrkes i alle fire
faser: forebyggelse, opsporing, behandling og efterværn.

Analysen har afdækket følgende centrale spørgsmål:
Fase 1: Forebyggelse
Hvordan sikrer vi eksempelvis undervisning og oplysning, der forebygger, at volden opstår? Hvordan sikrer vi redskaber eller rådgivning, der forebygger, at konflikter i hjemmet løses med vold.
Fase 2: Opsporing
Hvordan sikrer vi, at de, der er i kontakt med en voksen eller et barn, der er udsat for vold i
sin familie, griber ind og sikrer, at parterne henvises til det rette tilbud om behandling, støtte
og omsorg?
Fase 3: Behandling, støtte og omsorg
Hvem skal hjælpe voldsofferet, voldsudøveren og eventuelle børn i familien? Hvad virker
bedst, når volden skal ud af et forhold? Hvilken form for behandling og støtte styrker mest
effektivt den enkelte voldsramte på kort og langt sigt?
4: Efterværn
Hvordan sikrer vi den bedst mulige støtte og vejledning til udslusning og rehabilitering efter
behandlingen? Hvordan gør vi efterværnet til en form for forebyggelse, der forhindrer volden
i at genopstå?
Høj kvalitet i indsatsen i hver eneste fase er nødvendig, ligesom vidensopsamling og sammenhæng på tværs er afgørende, hvis indsatsen skal styrkes.
Mandag Morgen og TrygFonden har på baggrund af en afdækning af den eksisterende indsats
udarbejdet forslag til, hvordan kvaliteten i indsatsen mod vold i nære relationer kan forbedres
i hver af de fire faser. Vi sætter forslagene til debat og stiller en række spørgsmål i forbindelse
med forslagene. Målet er at inddrage alle parter omkring indsatsen i en fælles samtale om,
hvordan kvaliteten i indsatsen kan løftes, så færre mennesker i Danmark oplever eller lever
med vold i nære relationer.
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Ud af familiens vold – læsevejledning:
• Voldsindsatsen skal have et kvalitetsløft, rapportens første del, opsummerer de væsentligste konklusioner, stiller forslag til forbedring af indsatsen og stiller en række debatspørgsmål. Den travle læser kan nøjes med disse første fem sider.
• Partnervold i 2010, rapportens anden del, giver et overblik over den historiske udvikling
af indsatsen mod vold i nære relationer fra 1970’erne og præsenterer en samlet status på
indsatsen, som den ser ud i 2010.
• Nøglespillerne i indsatsen mod volden, rapportens tredje del, gennemgår de nøgleaktører, der i dag deltager i indsatsen, og kortlægger deres udfordringer og problemer.
• Kvalitetsløftet, rapportens fjerde del, uddyber de tiltag, som efter Mandag Morgen og TrygFondens vurdering vil kunne løfte kvaliteten af den danske indsats mod vold i nære relationer.
Nu følger en opsamling af rapportens væsentligste konklusioner og forslag til forbedringer af
indsatsen.
Vi skal investere i forebyggelse af vold
Kun en brøkdel af de ressourcer, samfundet i dag bruger på vold i nære relationer, er øremærket til voldsforebyggelse. Ved at arbejde systematisk med forebyggelse må det være muligt
at reducere forekomsten af vold. Ud over at give bedre liv, vil det spare samfundet for nogle
af voldens økonomiske omkostninger. I dag koster volden samfundet penge til krisecenterophold, politiarbejde og retssager, behandlinger i sundhedsvæsenet og omkostninger i form af
produktionstab på grund af voldsofrenes fravær fra arbejdsmarkedet. Det estimeres konservativt, at vold i nære relationer i dag koster samfundet mindst 282 mio. kr. hvert år. Det reelle
tal er sandsynligvis væsentligt større, hvis man medregner alle voldens afledte omkostninger.
For eksempel er udgifterne til anbringelse af børn fra voldsramte hjem og lignende sociale
foranstaltninger ikke medregnet her. Nogle af omkostningerne kunne spares, hvis samfundet
investerede i systematisk at forebygge volden. Ud over voldens økonomiske pris kommer de
personlige omkostninger, som volden har for det enkelte individ, i form af fysisk og psykisk
smerte. Også de kan forebygges.
Voldsforebyggelsen skal være både bredspektret og målrettet. Den bredspektrede forebyggelse sigter mod at påvirke holdningsdannelsen i samfundet ved hjælp af oplysning og undervisning f.eks. i folkeskolen. En folkeskole, der lærer børn og unge om selvværd, grænsedragning og gensidig respekt – dels i forbindelse med seksualundervisningen, men også i indskoling
og mellemskolen – kan være med til at forebygge, at unge bruger vold til konfliktløsning, når
de gør sig deres første erfaringer med parforhold og også senere i livet. En undersøgelse
blandt unge indikerer, at de unge oplever, at seksualundervisningen i folkeskolen i høj grad
handler om sikker sex og sexsygdomme og ikke om normer og adfærd i kæresteforhold3. Der
er altså rum for at brede snakken ud allerede i folkeskolen og dermed arbejde med børnene
og de unges værdier og adfærd. Diskussionen om ligestilling og kønsroller er ligeledes relevant,

Figur 2: Vi skal investere i forebyggelse af vold
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Figur 2: Mandag Morgen og TrygFonden anbefaler at styrke forebyggelsen af vold i nære relationer. Forebyggelsen skal være både bredspektret og målrettet. Der kan f.eks. være tale om at uddanne relevante faggrupper
til at rådgive om konfliktløsning uden brug af vold eller om vigtigheden af at sætte grænser.

3 Unge og kærestevold i Danmark, Nina Maria Schütt, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen,
2008, s. 107 f.



11

Ud af familiens vold

når man taler om den bredspektrede voldsforebyggelse. Kvinder er i langt højere grad end
mænd ofre for vold i nære relationer. Arbejdet med at sikre ligeværd og respekt mellem kønnene er derfor et vigtigt element i forebyggelsen af vold i nære relationer.
Målrettet forebyggelse retter sig mod de grupper, hvor vi ved, at volden er mere udbredt. De
institutioner, hvor de ansatte via deres arbejde kommer i berøring med voldens risikogrupper,
skal – ud over at klæde medarbejderne på til at opspore vold – også arbejde med at forebygge
partnervold. Det kunne for eksempel være, at udvalgt sundhedsfagligt personale, sundhedsplejersker, jordemødre, medarbejdere i psykiatrien, folkeskolelærere og socialrådgivere og
sagsbehandlere på jobcentre og beskæftigelsesforvaltninger skulle have mere faglig viden om
forebyggelse af vold og brug af konfliktløsning, så de aktivt kunne formidle viden om, hvordan
man kommunikerer, trækker grænser og løser konflikter i familier og i parforhold uden brug
af vold. Den viden kan hjælpe til at forebygge, at f.eks. psykiske problemer og arbejdsløshed
medfører vold i hjemmet.
Mandag Morgen og TrygFondens første forslag er derfor, at der investeres flere ressourcer i
en systematisk forebyggelse af vold i nære relationer.

Voldsforebyggelse til debat:
Hovedparten af de mindst 280 mio. kr., som vold i nære relationer koster samfundet hvert år,
bruges på voldens konsekvenser. Det er altså penge, der bruges reaktivt i stedet for proaktivt.
• Hvordan arbejder vi med systematisk forebyggelse af volden uden at bruge flere penge?
• Kan vi styrke indsatsen mod vold i nære relationer ved at omprioritere den måde, pengene
til indsatsen bruges?
• Hvilke nye parter kan inddrages i forebyggelsen?

Viden om opsporing af vold i nære relationer skal forankres
Der er i dag informationsmateriale til flere af de social- og sundhedsfaglige grupper, der
møder voldsofre, voldsudøvere og børn fra voldsramte hjem i deres arbejde, og der er også
iværksat en række undervisningstiltag målrettet f.eks. politiet. Men der er stadig lang vej
igen, før de relevante faggrupper er klædt tilstrækkeligt på til at opspore og håndtere voldstilfælde. Både læger, sygeplejersker, kommunale sagsbehandlere, pædagoger, folkeskolelærere og politibetjente overser for ofte volden og formår dermed ikke at hjælpe offer og udøver
videre til det rigtige tilbud om behandling og støtte. For eksempel oplevede 25 pct. af de
kvinder, der i 2009 boede på et krisecenter, og som inden opholdet havde fortalt en kommunal
sagsbehandler om volden, at socialforvaltningen ikke hjalp dem i forhold til volden4. Og 21
pct. af de børn, der i 2009 var på krisecenter med deres mor, og som inden opholdet havde
fortalt en lærer eller pædagog om volden, havde oplevet, at der ikke var blevet fulgt op på
deres fortælling om vold5. Disse faggrupper har endda en skærpet underretningspligt, når der
er børn involveret i voldssagerne.
De nævnte faggrupper bør både kende til tegn på vold og have viden til at agere korrekt. Det
handler ikke om, at alle offentligt ansatte skal være eksperter i håndtering af vold. Nogle
grupper af offentligt ansatte skal udelukkende have den viden, der er nødvendig for at bemærke tegn på vold og evt. søge hjælp til at håndtere situationen. F.eks. skal alle børneprofessionelle som et minimum klædes på, så de kan løfte deres skærpede indberetningspligt,
når de har mistanke om, at børn vokser op i voldelige hjem.

4 Der er tale om 124 tilfælde.
5 LOKK årsstatistik 2009, s. 89.
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Figur 3: Viden om opsporing af vold i nære relationer skal forankres
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Figur 3: Mandag Morgen og TrygFonden anbefaler, at viden om opsporing og håndtering af tilfælde af vold i
nære relationer forankres i de offentlige institutioner, der i deres daglige arbejde møder borgerne. F.eks. ved
at institutionerne pålægges at udpege særlige videnspersoner og at udarbejde skriftlige handlingsplaner for,
hvordan mistanke om vold håndteres.

Der er behov for, at den enkelte offentlige institution overvejer, hvilken viden de forskellige
medarbejdere skal have om vold i nære relationer, og hvordan man bedst forankrer denne
viden i institutionen. Materiale, der informerer politi, læger, sygeplejersker, kommunale sagsbehandlere og børnefaglige om vold, findes allerede. Nu handler det om, at institutionerne
sikrer, at denne viden når ud til markarbejderne, så den kan få en effekt.
En skriftlig politik for, hvordan mistanker om vold i nære relationer håndteres i organisationen, kan være et redskab. Der kan også udpeges og uddannes videnspersoner, der har et
særligt ansvar for at træde ind og sikre, at tilfælde af vold håndteres korrekt. Videnspersonerne kan f.eks. have til opgave at sikre, at der følges op på mistanker om vold, og at voldstilfælde sendes videre til personer, der er i stand til at rådgive og visitere offer og udøver til
det rette tilbud om støtte og behandling.
Mandag Morgen og TrygFondens andet forslag er derfor, at de offentlige institutioner, der
møder borgerne, pålægges at udarbejde en politik for håndtering af mistanker om vold i nære
relationer og at udpege en vidensperson, der kan følge op på mistanker om vold, og sikre, at
voldstilfælde håndteres korrekt.

Voldsopsporing til debat
Der findes i dag informationsmateriale for fagprofessionelle på forskellige felter, ligesom der
er iværksat flere undervisningstiltag. Der er imidlertid ingen krav om voldspolitikker eller
undervisning i bekæmpelse af vold blandt frontpersonale i politi, skole-, social- og
sundhedsvæsen.
•

Skal udvalgte offentlige institutioner have en politik for håndtering af vold?

•

Skal der udpeges en vidensperson, der kan sikre, at der følges op på mistanker om vold,

	

og at sagerne h
 åndteres korrekt?

•

Hvilke institutioner skal have en voldspolitik og en vidensperson?

•

Hvad er den basale viden om voldens mekanismer og støtte- og behandlingsmuligheder,

	

som relevante institutioner som minimum bør have?

•

Hvem har ansvaret for at sikre, at viden om vold når ud til de relevante aktører?
Hvem skal overvåge, at det sker?
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Tilbud til voldsramte familier skal have et kvalitetsløft
Tilbudspaletten med hensyn til omsorg, støtte og behandling skal udvikles og gøres langt
mere specialiseret. Vold i nære relationer er et socialt problem, der kræver differentierede og
professionelle tilbud. Samtidig kræver det, at alle aktører arbejder mod et fælles sprog om
volden og om behandlinger, der virker mod den.
Vold i nære relationer skal i højere grad behandles som et socialt problem og i mindre grad
som et spørgsmål om ligestilling og kønspolitik. Ligestillingsperspektivet har været centralt i
indsatsen, og som beskrevet står det også centralt i forebyggelsesindsatsen, hvor udbredelse
af ligeværd mellem kønnene er et vigtigt element. Men den kønspolitiske retorik, der i en vis
grad præger feltet, kan også være en hindring for arbejdet med at udvikle og nuancere indsatsen mod vold. Hvis vold i nære relationer betragtes som et særligt kønspolitisk problem
frem for et socialt problem, bremser det mulighederne for vidensudveksling og læring fra
andre social- og sundhedspolitiske områder. Der er en risiko for, at det kønspolitiske perspektiv forhindrer, at feltet udvides med nye parter, der kunne bidrage til at løfte indsatsen – at
feltet lukker sig om sig selv. Derudover er der en risiko for, at den kønspolitiske retorik fører
til en unuanceret debat, hvor det bliver et spørgsmål om ”mændene mod kvinderne”.
Desuden er der brug for en mere nuanceret indsats i forhold til de forskellige grupper, der er
påvirket af volden. I dag mangler vi viden om den store gruppe af voldsramte kvinder og
deres børn, der ikke søger støtte på krisecentrene, og som ikke anmelder volden til politiet.
Vi ved ikke, hvad de har behov for, eller hvad de gør for at leve med eller slippe fri af volden.
Det kunne måske være relevant at udvikle lettere og mindre indgribende tilbud til disse kvinder. Samtidig er der også brug for specialiserede tilbud til voldsofre og voldsudøvere med
mere komplicerede problemer. Flere krisecenterledere forklarer i forbindelse med analysen,
at de er udfordret af brugergrupper med flere forskellige problemer ud over volden.
Arbejdet med at tilbyde omsorg, støtte og behandling bør sættes i system. Det kan f.eks. ske,
ved at der udvikles fælles begreber, der præcist beskriver indholdet i tilbuddene til voldsramte
og tilbuddenes målgrupper. I dag er der ingen fælles standarder for, hvad der ligger i et behandlingstilbud, eller hvordan decideret behandling adskiller sig fra ”støtte og omsorg”. Når et
krisecenter f.eks. angiver at have et efterværnstilbud, kan det i dag dække over både fællesspisning på krisecentret og et tilbud om opfølgende samtaler, efter at kvinden er flyttet ud. Der
mangler også viden om, hvilke tilbud om behandling og støtte, der virker. I dag er der langt
fra systematisk dokumentation af effekten af de mere behandlende tiltag, der f.eks. foregår
på nogle af krisecentrene. Der er behov for, at der arbejdes med at måle og dokumentere effekten af de forskellige tilbud om støtte og behandling til voldsofre og voldsudøvere.

Figur 4: Tilbud til voldsramte familier skal have et kvalitetsløft
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Figur 4: Mandag Morgen og TrygFonden anbefaler, at tilbuddene om omsorg, støtte og behandling til voldsofre
og voldsudøvere og deres børn får et kvalitetsløft. Det kan bl.a. ske ved, at vold i nære relationer i højere grad
tænkes som et socialt problem og i mindre grad som et ligestillingsspørgsmål. Derudover kunne en matchgruppeinddeling af voldsofrene, øget differentiering og specialisering af krisecentrene, krav til krisecentrene
om at dokumentere indholdet i deres behandlingstilbud og mere arbejde med at måle effekten af behandlingstilbuddene øge kvaliteten og føre til bedre udnyttelse af ressourcerne.
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Mandag Morgen og TrygFondens tredje, fjerde, femte og sjette forslag handler derfor om,
hvordan kvaliteten i tilbuddene om omsorg, støtte og behandling kan løftes, samtidig med at
ressourcerne til indsatsen udnyttes mere effektivt:
Forslag tre: Indsatsen mod vold i nære relationer skal i højere grad tænkes som en social
indsats på linje med andre sociale indsatser, og ikke primært som en ligestillingspolitisk indsats. Det handler blandt andet om at sikre, at feltet ikke lukker sig om sig selv, men at det
fortsat udveksler viden og lader sig inspirere af andre social- og sundhedspolitiske indsatser.
Forslag fire: Det skal sikres, at ofrene for vold i nære relationer modtager tilbud om omsorg,
støtte og behandling, der modsvarer deres behov. Dette kan f.eks. ske ved at opdele ofrene
i ”matchgrupper”, afhængigt af hvor traumatiserede de er af volden og af deres sociale
situation.
Forslag fem: Krisecentrene skal specialisere sig og differentiere deres tilbud. En opdeling i
certificerede voldsskadestuer og superkrisecentre kunne være en model. Voldsskadestuerne
kunne være mindre krisecentre bemandet med enkelte fagpersoner med indsigt i partnervold,
og som kunne visitere kvinderne og deres børn og vurdere deres behov. I lettere tilfælde
kunne der tilbydes kortvarigt ophold på voldsskadestuen, eventuelt kombineret med et ambulant behandlingsforløb. Superkrisecentrene skal oparbejde specialiseret viden om særlige
målgruppers behov og tilbyde længerevarende ophold og behandling til de voldsofre, der har
særlige behov. Krisecentrenes specialisering og differentiering vil – kombineret med en
matchgruppeopdeling af voldsofrene – sikre tilbud om støtte og behandling, der præcist
svarer til ofrenes behov.
Forslag seks: Krisecentrene skal pålægges at beskrive og dokumentere indholdet i deres
indsats, og andre aktører skal engageres i at undersøge effekten af de tilbud om behandling
og støtte, der findes til voldsofre og voldsudøvere. Dette vil klarlægge indholdet i krisecentrenes tilbud og øge sandsynligheden for, at behandlingstilbud har den ønskede effekt i forhold
til deres målgruppe.

Voldsbehandling til debat:
Der udføres et omfattende og dedikeret arbejde med behandling af voldsofre og i stigende grad
også voldsudøvere. Men indsatsen er vokset frem nedefra og er ikke en del af en systematisk
social indsats.
• Kan metodeudvikling, systematik og dokumentation i indsatsen styrkes ved at rykke mere
i retning af en social indsats og væk fra en ligestillingspolitisk indsats?
• Hvilke ”matchgrupper” kunne være relevante at arbejde med for at få en palet med specialiserede tilbud?
• Hvilke opgaver kunne ligge hos henholdsvis en voldsskadestue og et superkrisecenter?
• Hvilke krav til dokumentation bør der stilles til arbejdet på krisecentrene?
• Hvordan følges der op på, at krisecentrene leverer kvalitet?
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Samarbejde om efterværn skal styrkes
Samarbejdet og vidensudvekslingen mellem de mange aktører, der er involveret i voldsindsatsen, skal forbedres for at sikre, at voldssagerne følges helt til dørs. Statsforvaltninger,
kommuner, krisecentre og andre involverede aktører skal samarbejde for at sørge for, at
voldsofre og voldsudøvere og deres børn får den nødvendige hjælp og støtte hele vejen igennem – også i efterværnsfasen. Det er den eneste mulighed for at sikre, at voldsofrene får den
støtte, de har brug for, når de er på vej ud til et nyt liv efter volden. I dag tabes sager og
dermed mennesker på gulvet på grund af manglende samarbejde mellem f.eks. krisecentre
og kommuner.
Krisecentrene og kommunerne er centrale aktører i mange tilfælde af vold i nære relationer.
Alligevel glipper samarbejdet mellem dem ofte. Kun 3 ud af 98 kommuner har nedskrevne
politikker for deres arbejde med vold, og krisecentrene er som beskrevet relativt uklare i
deres beskrivelse af, hvad deres indsats rummer. Nogle krisecentre inddrager ikke kommunerne i sager om voldsramte kvinder – heller ikke selv om den voldsramte kvinde har børn. I
2009 underrettede krisecentrene ikke socialforvaltningen i 24 pct. af de tilfælde, hvor et barn
opholdt sig på et krisecenter i mere end en uge. På fire krisecentre orienterede man socialforvaltningen om under halvdelen af børneopholdene i 20096. Dette på trods af, at medarbejderne på krisecentrene også er omfattet af offentligt ansattes skærpede underretningspligt.
Dermed kan kommunerne ikke komme på banen med de tilbud om familierådgivning og
psykologbehandling, som de er forpligtet til af lovgivningen. Til gengæld kan en lang sagsbehandlingstid hos kommunerne eller ventetid på en ny bolig betyde, at de voldsramte kvinder
får forlænget deres ophold på krisecentrene unødigt. Den lange sagsbehandlingstid betyder,
at en kvinde med børn, der ikke vil vente på kommunens sagsbehandling, skal flytte ud af
krisecentret på egen hånd og etablere sig uden støtte. Kun 28 pct. af de voldsramte kvinder,
der i 2009 fraflyttede krisecentrene, fik støtte fra kommunens socialforvaltning7. Det kan
være uoverskueligt for kvinder, der i forvejen er medtagne af et langvarigt voldeligt forhold.
Sagsgangene skal tænkes igennem, så der er en høj grad af sammenhæng og samarbejde,
og så krisecentre og kommuner udveksler den nødvendige information. Det er nødvendigt at
etablere arbejdsgange, der lukker de huller, der er i dag.

Figur 5: Styrket samarbejde om efterværn
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Figur 5: Mandag Morgen og TrygFonden anbefaler, at der gøres mere for at sikre samarbejde og vidensdeling
mellem de offentlige aktører, der er involveret i indsatsen. Dette vil i mange tilfælde forhindre, at efterværnet
tabes på gulvet. Hvis man kigger på kommuner og krisecentre, kunne man f.eks. pålægge alle landets kommuner at udarbejde samarbejdsaftaler med landets krisecentre. Samarbejdsaftalerne skal fastlægge ansvarsfordelingen og tidsrammerne for samarbejdet mellem krisecentre og kommuner.

6 LOKK årsstatistik 2009, bilag 38, s. 156.
7 LOKK årsstatistik 2009, s. 55.
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Mandag Morgen og TrygFondens syvende forslag er derfor, at alle landets kommuner pålægges at udarbejde samarbejdsaftaler med landets krisecentre. Samarbejdsaftalerne fastlægger f.eks. ansvarsfordelingen og tidsrammerne for samarbejdet om kvinder og børn på
krisecentrene.

Efterværn til debat:
I dag tabes efterværnet i nogle tilfælde på gulvet på grund af manglende samarbejde og vidensudveksling mellem de involverede aktører. Når man f.eks. kigger på kvaliteten af samarbejdet mellem kommuner og krisecentre, så varierer den meget rundt om i landet.
• Hvilke tiltag vil sikre øget samarbejde og vidensdeling mellem kommuner og krisecentre?
Ligger visitationsretten f.eks. bedst hos krisecentre eller kommuner?
• Skal krisecentre være forpligtede til at inddrage hjemkommunen, når en kvinde er på
krisecenter?
• Hvilke aktører er centrale for efterværn – og kan de bedste modeller dokumenteres og
spredes til alle kommuner?
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Rapportens grundlag
Rapporten bygger på en lang række analyser og forskelligt datamateriale, bl.a.: Voldens pris
fra 2010, Efterværn for voldsudsatte kvinder fra 2010, Behandlingsforskning – utøvere av
vold mot partner fra 2010, Psykiske problemer og voldsudsættelse blandt kvinder – en followup-undersøgelse fra 2010, LOKK årsstatistik fra 2009, Voldsramte kvinders arbejdsliv fra
2009, Kommunernes beredskab i forhold til vold fra 2008, Unge og kærestevold i Danmark
fra 2008, Vold mod mænd i Danmark fra 2008, Mænds vold mod kvinder fra 2007, Vold i
familien i Danmark fra 2007, Shelters in Denmark for Battered Women fra 2005, Vold i familien
– et forsømt eller prioriteret undervisningsemne fra 2005 og Social arv i voldsramte familier
fra 1999, samt relevante officielle dokumenter og lovgivning som f.eks. de tre nationale
strategier for bekæmpelse af vold i nære relationer fra 2002, 2005 og 2010, evalueringer af
strategierne og relevante dele af serviceloven og relevante vejledninger.
I forbindelse med researcharbejdet har Mandag Morgen interviewet videnspersoner og nøgleaktører fra området, bl.a. KL, Servicestyrelsen og relevante forskere.
Derudover har Mandag Morgen gennemført interviews med 10 ledere af krisecentre og 10
kommunale sagsbehandlere og ledere. Krisecenterlederne er udvalgt, så de repræsenterer
krisecentre af forskellig størrelse, med et varierende antal frivillige og med forskellige ejerforhold/tilknytning til kommunen. De kommunale sagsbehandlere og ledere er udvalgt, så de
repræsenterer kommuner af forskellig størrelse og med forskellig geografisk placering. Krisecenterlederne og de kommunale sagsbehandlere er anonymiserede i rapporten, men Mandag
Morgen er bekendt med deres identitet.
Mandag Morgen har endvidere gennemført en workshop om indsatsens problemer og mulige
løsninger med en række aktører fra frontlinje, organisationer og forskning. Her deltog:
• Gitte Blomgreen Pedersen, socialrådgiver, Hillerød Krisecenter
• Heidi Beck Korzen, socialrådgiver, Rødovre Kommune
• Susanne Dal Graversen, projektleder, Servicestyrelsen
• Hanne Thorsen, leder, Odense Krisecenter
• Helle Damgaard, politiassistent, Gladsaxe Politi
• Stine Poulsen, folkeskolelærer, Rådmandsgades Skole
• Ask Elklit, professor i psykologi, Syddansk Universitet
• Lene Johansson, sekretariatsleder, LOKK
• Per I. Hensen, psykolog og forskningsleder, Dialog mod Vold
• Birthe Larsen, konsulent, VISO’s voksenafdeling
Rapporten er løbende drøftet med en referencegruppe, bestående af:
• Vibe Klarup Voetmann, direktør, Danner
• Helle Øbo, direktør, Dialog mod Vold
• Karin Helweg-Larsen, seniorforsker, Institut for Folkesundhed
• Bente Rye Damkjær, projektleder, Skanderborg Kommune
• Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen
• Sofie Carsten Nielsen, politisk fagchef, Ingeniørforeningen
• Birgitte Hagemann Snabe, direktør, Mary Fonden
• Ulrik Kampmann, områdechef, TrygFonden
Rapportens konklusioner er udelukkende Mandag Morgen og TrygFondens ansvar.
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PARTNERVOLD I 2010

Vold i nære relationer har historisk været opfattet som et privat anliggende. I Danmark blev
partnervold først i 1970’erne sat højt på dagsordenen. Kvindepolitiske græsrodsbevægelser
var med til at gøre problemet synligt og skabte grundlaget for en aktiv indsats mod volden. I
dag er kampen mod volden en del af det offentlige Danmarks sociale indsats. Vold i nære
relationer er gået fra at være et privat problem, som hørte til inden for hjemmets fire vægge,
til at være et offentligt problem, som det er en samfundsopgave at bekæmpe.
I det følgende gennemgår vi indsatsens udvikling fra kvindebevægelsens pionerarbejde og
frem til i dag.

Kvindebevægelsen satte volden på dagsordenen
Vold i nære relationer blev først for alvor sat på dagsordenen af kvindebevægelsen i 1970’erne.
Indtil da var vold i forskellige former en relativt udebatteret del af samlivet inden for hjemmets fire vægge8. Indtil 1921 havde en mand ret til at revse sin hustru, og selv derefter
forblev problemet tabuiseret og fortiet.
De første kvindekrisecentre blev etableret af kvindebevægelsen sidst i 1970’erne. Dannerhuset var blandt de første og er nok i dag det mest kendte. Se tekstboks. Efterhånden blev der
oprettet krisecentre i det meste af landet.
Nogle steder blev krisecentrene etableret i samarbejde med kommunerne. Andre steder blev
krisecentrene åbnet uden offentlig støtte, f.eks. af kvindegrupper i besatte bygninger9. Krisecentrene blev etableret som et forsøg på at løse et voldsproblem, som ikke stod højt på
samfundets dagsorden. Arbejdet i centrene tog de fleste steder afsæt i kvindebevægelsens
kritik af det patriarkalske samfund. Man arbejdede ud fra begreber som ”hjælp til selvhjælp”
og ”kvinder hjælper kvinder”.

Grevindens kendte kvindekrisecenter
Dannerhuset i Nansensgade i hjertet af København rummer et af Danmarks ældste
kvindekrisecentre.
Huset blev i sin tid opført af Grevinde Danner med det formål at huse ”enlige fruentimmere
af arbejderstanden”.
I 1979 var huset blevet solgt til et privat entreprenørfirma, der ville rive det ned. En gruppe
aktive kvinder forankret i kvindebevægelsen ønskede, at huset skulle arbejde for udsatte
kvinder. De besatte huset i november 1979.
Huset blev fredet, og takket være en landsindsamling kunne kvindebevægelsen købe huset,
renovere det og omdanne det til landets første kvindehus og krisecenter.
I dag rummer Dannerhuset et af landets største kvindekrisecentre med 19 medarbejdere, 80
frivillige og plads til 32 kvinder og 32 børn.

8 Shelters in Denmark for battered women, Inger Koch-Nielsen og Lucia Caceres, SFI, 2005, s. 5.
9 Shelters in Denmark for battered women, Inger Koch-Nielsen og Lucia Caceres, SFI, 2005, s. 13.



19

Ud af familiens vold

I midten af 1980’erne var antallet af krisecentre vokset til omtrent 30, og i 1987 så Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) dagens lys. Organisationen skulle fungere som paraplyorganisation for kvindekrisecentrene og varetage deres interesser. Ud over interessevaretagelse står LOKK i dag for en række rådgivnings-, undervisnings- og vidensindsamlingstiltag.
Flere af tiltagene er en del af regeringens handlingsplaner mod vold i nære relationer, der er
beskrevet på næste side. LOKK står bl.a. for en telefonisk hotline til voldsramte kvinder, tilbud
om akut psykologhjælp og juridisk rådgivning til voldsramte kvinder, undervisning af fagpersonale og indsamling og formidling af viden om kvinder og børn på krisecentre10.

Krisecentre – fra græsrødder til professionelle
Over tid har den offentlige sektor langsomt engageret sig mere og mere i indsatsen mod vold
i nære relationer. I første omgang med økonomisk støtte til de nyetablerede krisecentre. Og
i 1996 blev samarbejdet mellem krisecentrene og det offentlige mere formaliseret. Loven blev
ændret, så de daværende amter kunne lave kontrakter om samarbejde med krisecentrene.
Samtidig blev amterne pålagt at stille det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold til
rådighed for voldsramte kvinder.
Den forpligtelse er efter kommunalreformen i 2007 lagt over til kommunerne. De er ifølge
Servicelovens § 109 forpligtet til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har
været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforholdet11. Paragraffen styrer kommunernes og krisecentrenes samarbejde om vold i nære
relationer. Se tekstboks.

Servicelovens § 109
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som
har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller
samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning
fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til
kvinder med børn på boformer efter denne bestemmelse. Rådgivningen gives i forhold til
bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes,
når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er
etableret i egen bolig.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager
moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have
et omfang på mindst fire timer og op til ti timer, afhængigt af barnets behov. Behandlingen
skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder
uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

10 Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien, 2005–2008,
Rambøll Management, s. 9 f.
11 Nogle krisecentre har ud over § 109-beboere også beboere, hvis ophold er hjemlet i andre paragraffer i
Serviceloven, f.eks. Servicelovens § 110.	
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Kommunalreformen forpligtede også kommunerne til at udarbejde kvalitetsstandarder for
deres kvindekrisecentre – og sørge for, at krisecentrene lever op til de beskrevne kvalitetsstandarder. I 2008 fik kommunerne også pligt til at tilbyde familierådgivning til alle kvinder
med børn på krisecentrene. Og med Barnets Reform fra 1. juli 2009 fik kommunerne pligt til
også at tilbyde psykologbehandling til alle børn, der er med deres mor på krisecenter.
Kommunernes stigende engagement i krisecentrene betyder, at krisecentrene er gået fra
hovedsageligt at være uafhængige græsrodsorganisationer til i højere grad at være en del af
det offentlige system. Det har ændret krisecentrenes måde at arbejde på. Tidligere byggede
krisecentrene i udstrakt grad deres indsats på hjælp fra frivillige. Man arbejdede ud fra en
filosofi om, at man ville være i øjenhøjde med de voldsramte kvinder – kvinde hjælper kvinde.
I dag er der sket en professionalisering af arbejdet i krisecentrene. Det betyder, at man i dag
i højere grad møder de voldsramte kvinder som fagpersoner med tilbud om støtte og behandling – professionel hjælper kvinde12.

Vold i nære relationer kommer på den politiske dagsorden
Siden kvindebevægelsen satte vold i nære relationer på dagsordenen i 1970’erne, har den
offentlige opmærksomhed svinget.
Sidst i 1980’erne afslørede undersøgelser problemer med de voldsramte kvinders juridiske
status og beskyttelse. Der var stor forskel på, hvordan de forskellige politidistrikter håndterede
sager om vold i nære relationer. I 1992 gennemførte regeringen den første nationale kortlægning af udbredelsen af partnervold mod kvinder. Undersøgelsen viste, at 8-9 pct. af alle kvinder
en eller flere gange i deres liv var blevet udsat for vold fra en tidligere eller nuværende partner13. Disse tal gav anledning til debat, men medførte ikke nye politiske initiativer.
I løbet af sidste ti år er der sket en udvikling i indsatsen. Tre nationale handlingsplaner med
en lang række forskellige tiltag målrettet både ofre og udøvere af vold i nære relationer, børn
i voldsramte familier, fagpersonale og den brede offentlighed er iværksat.
I 2002 præsenterede regeringen ved ligestillingsministeren og justitsministeren den første
nationale handlingsplan på området – Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod
kvinder. Her afsatte man via satspuljen 30 mio. kr. til forskellige aktiviteter hen over tre år.
Derudover blev 6 mio. kr. tilført fra Socialministeriet og 20 mio. kr. fra andre fagministerier.
Yderligere blev der tilført 40 mio. kr. fra satspuljemidlerne til flere pladser og kvalitetsforbedringer på krisecentrene14. Handlingsplanen lagde blandt andet op til, at der skulle udvikles
oplysningsmateriale til voldsramte kvinder om støtteforanstaltninger, og den etablerede på
forsøgsbasis en 24-timers telefonrådgivning til voldsramte kvinder. For de voldsudøvende
mænd betød handlingsplanen behandlingstilbud på forsøgsbasis. Uddannelses- og oplysningsmateriale og oplysningskampagner til det fagpersonale, der er i berøring med voldsramte
hjem, var også med i planen. Derudover lagde handlingsplanen også op til vidensindsamling
og kortlægning af voldens udbredelse samt undersøgelse af kapaciteten på krisecentrene.
Den næste nationale handlingsplan – Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod
kvinder og børn i familien – kom i 2005. Denne anden handlingsplan havde udelukkende ligestillingsministeren som afsender, og den afsatte 64 mio. kr. til aktiviteter hen over fire år. I
den videreførtes en del af de indsatser, der var etableret med den første handlingsplan. Den
telefoniske hotline, uddannelsestiltagene målrettet fagfolk, tilbuddet om akut krisehjælp til
kvinder og børn på krisecentre og behandlingstilbuddene til voldsudøvende mænd blev gjort
landsdækkende. Derudover blev der igangsat en række nye initiativer som f.eks. oplysningskampagner om vold og kvinders rettigheder målrettet etniske minoritetskvinder, etablering af

12 Shelters in Denmark for battered women, Inger Koch-Nielsen og Lucia Caceres, SFI, 2005, s. 14.
13 Shelters in Denmark for battered women, Inger Koch-Nielsen og Lucia Caceres, SFI, 2005, s. 11.
14 Evaluering af handlingsplanen til bekæmpelse af vold mod kvinder, Rambøll Management, 2005, s. 2.
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en juridisk rådgivning til fagfolk og voldsramte kvinder. Planen lagde desuden op til en række
tiltag vedrørende indsamling af viden, bl.a. om partnervold blandt unge og sammenhængen
mellem vold mod kvinder og marginalisering på arbejdsmarkedet.
Den tredje og nyeste nationale plan er omdøbt til strategi – National strategi til bekæmpelse
af vold i nære relationer – og blev offentliggjort i juni 2010. Den afsætter 35 mio. kr. til aktiviteter i 2010–2012. Denne gang er ligestillingsministeren afsender sammen med både justits-, social-, undervisnings-, indenrigs- og sundheds- samt integrationsministeren. Denne
tredje plan viderefører en række af de eksisterende initiativer og supplerer med en række nye
tiltag. Bl.a. en oplysningskampagne målrettet børn og unge, undervisning i folkeskolen om
kærestevold og vold i nære relationer, udvikling af nye tilbud om anonym rådgivning til voldsramte kvinder, tilførsel af mere viden om vold i nære relationer til praktiserende læger og
sundhedspersonale på skadestuer og en kortlægning af erfaringerne med de eksisterende
efterværnstilbud.

En bredere tilgang til partnervold
Udviklingen i de nationale planers titler og den voksende kreds af ministerier, der står som
afsendere, er karakteristisk for den udvikling, der er sket i samfundets tilgang til vold i nære
relationer.
Tilgangen til volden er blevet mere nuanceret. Partnervold opleves ikke længere udelukkende
som noget, der rammer kvinder. Derfor taler man ikke længere blot om ”vold mod kvinder”,
men om ”vold i nære relationer” eller ”partnervold”. Siden 1990’erne er det blevet en udbredt
holdning, at også de voldelige mænd har brug for støtte og behandling. Dette afspejles i de
tre nationale strategier, og i dag findes tilbud om behandling til de voldelige mænd i bl.a.
København, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg. Der findes dog stadig ingen tilbud om støtte
eller behandling til voldsramte mænd.
Bevidstheden om voldens konsekvenser for børnene i voldsramte hjem er vokset siden
1980’erne. Dette har resulteret i en række støtteinitiativer til voldsramte kvinders børn. Samtidig har krisecentrene oplevet en stigning i andelen af udenlandske kvinder, der henvender
sig. Krisecentrene rapporterer også, at deres brugere har flere og mere komplekse sociale
problemer end tidligere.
De nye brugergrupper på centrene stiller større krav til medarbejdernes professionalisme og
til kontinuitet i arbejdet. De krav kan være svære for frivillige at honorere. Udviklingen bliver
dermed en udfordring for den frivillighed, som krisecentrene historisk har bygget deres indsats på. Også krisecentrenes stadig tættere samarbejde med kommuner og offentlige myndigheder udgør en selvstændig udfordring. Nogle krisecentre kommer stadigt tættere på det
kommunale system, mens andre ønsker at fastholde uafhængigheden af det offentlige og ser
kommunaliseringen som en udfordring for det frivillige arbejde på krisecentrene. Denne position går ofte hånd i hånd med et ønske om at fastholde det ligestillingspolitiske perspektiv
i arbejdet på krisecentrene15. Man kan tale om, at ”kvinde til kvinde”-perspektivet står over
for ”professionel til kvinde”-perspektivet.

15 Shelters in Denmark for battered women, Inger Koch-Nielsen og Lucia Caceres, SFI, 2005, s. 14.
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Aktørerne i indsatsen mod vold
Indsatsen mod vold i nære relationer involverer i dag en lang række aktører. Her gennemgår
vi kort de vigtigste. Det konkrete indhold i deres opgaver behandles nærmere i tredje del af
rapporten.
• Staten er involveret i indsatsen via en række ministerier:
1	Ligestillingsafdelingen under ligestillingsministeren har sekretariatsansvar for den tværministerielle arbejdsgruppe, der står for den nationale strategi for indsatsen mod vold i
nære relationer. Ligestillingsafdelingen har derudover ansvaret for en række konkrete tiltag
i strategierne. Ifølge 2010-handlingsplanen skal Ligestillingsafdelingen bl.a. stå for oplysning og rådgivning til børn og unge om vold i nære relationer, oplysning om behandlingstilbud til voldsudøvere samt udbredelse af viden om støttetilbud til voldsofre.
2	Socialministeriet har ansvaret for Serviceloven, der regulerer samarbejdet mellem kommuner og krisecentre. Socialministeriet rummer også Servicestyrelsen, der står for indsamling af viden om vold i nære relationer og tilbyder konsulentbistand på området. Ifølge den
seneste nationale handlingsplan skal Socialministeriet bl.a. stå for en undersøgelse om børn
i familier med partnervold samt en undersøgelse med fokus på voldsramte med handicap.
3	Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet
og Integrationsministeriet er engagerede i den nationale strategi mod vold i nære relationer med en række forskellige tiltag som f.eks. støttetilbud til indvandrerkvinder på krisecentre, undervisning af folkeskoleelever og undervisningstilbud til relevante offentligt ansatte faggrupper. Derudover møder ministeriernes markarbejdere i politiet, ved domstolene,
i statsforvaltningerne osv. voldsofre, voldsudøvere og deres børn i deres arbejde.

Samarbejde mellem kommuner og krisecentre
§ 109 i Serviceloven overlader det til krisecentrene selv at afgøre, hvilke kvinder der kan få
ophold på krisecentrene. Dermed visiterer krisecentrene borgerne til egne ydelser.
Kommunerne er altid med til at finansiere opholdet – også i de tilfælde, hvor de ikke kender
navn og cpr-nummer på den kvinde, der bor på krisecentret. Kvinderne kan nemlig henvende
sig på krisecentrene og bo der anonymt, uden at deres hjemkommune oplyses om det. I de
tilfælde kan krisecentrene sende en anonymiseret regning til kommunen.
Kommunerne betaler en fast takst for hver dag en af deres borgere opholder sig på krisecentret. De forskellige krisecentre opkræver forskellige takster for ophold.
Kommunerne har samtidig det, man juridisk kalder handleforpligtelse i forhold til kvinder og
børn på krisecentre. Det indebærer, at kommunen bør være aktiv i forhold til at hjælpe kvinderne og deres børn med at komme videre i tilværelsen. Kommunerne er blandt andet lovmæssigt forpligtede til at tilbyde familierådgivning og psykologhjælp til børnene på krisecentrene. For at kunne komme med disse tilbud er kommunerne dog afhængige af indberetninger
fra krisecentrene om, at en af kommunens borgere er på krisecenter.
Medarbejderne på krisecentrene er derudover også omfattet af reglerne om skærpet underretningspligt (Servicelovens §153) i forhold til de børn og unge, der kommer med deres mor
på krisecenter (se anden faktaboks). Den skærpede underretningspligt kan sætte kvindens
ret til anonymt ophold på krisecentret ud af kraft.
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• De fem regioner er også involverede i indsatsen. Enkelte regioner er involveret i driften
af krisecentre. Derudover møder det sundhedsfaglige personale på regionernes skadestuer
og hospitaler og de praktiserende læger også voldsofre og voldsudøvere i deres arbejde.
• Landets 98 kommuner spiller en meget væsentlig rolle i indsatsen mod vold i nære relationer. Kommunerne er forpligtede af Servicelovens § 109 til at sikre midlertidigt ophold til
voldsramte kvinder og disses børn. Kommunerne finansierer opholdene og fører tilsyn med
krisecentrene. Derudover skal kommunerne ifølge loven tilbyde familierådgivning til de
kvinder, der har børn med på krisecenter, og psykologbehandling til de børn, der er med
deres mor på krisecenter. Nogle kommuner har derudover tilbud om samtaler og støtte, der
rækker ud over lovkravene. Kommunerne driver også en lang række forskellige offentlige
institutioner og en social indsats, der bringer dem i tæt berøring med borgernes liv. Folkeskoler, daginstitutioner, ældrepleje, beskæftigelsesindsatsen osv. er alle kommunale ansvarsområder, hvor de ansatte møder voldsofre, voldsudøvere og deres børn.
• Landets 45 krisecentre er omdrejningspunkter for den del af indsatsen, der handler om
at tilbyde akut ophold og støtte til voldsramte kvinder og deres børn. Nogle af krisecentrene har også tiltag, der rækker ud over dette. Nogle krisecentre arbejder med oplysning,
andre har forskellige behandlingstilbud til voldsofrene, og atter andre har forskellige efterværnstilbud. Derudover står krisecentrenes Landsorganisation, LOKK, som beskrevet også
for en lang række forskellige undervisnings-, rådgivnings- og vidensindsamlingstiltag. Hovedparten af krisecentrene er i dag selvejende institutioner eller foreninger, der har samarbejds- og driftsaftaler med kommuner og regioner. Et mindretal af krisecentrene er
kommunalt ejede, og enkelte er private.
• Derudover er der en række private aktører på området. Frivillige organisationer som
f.eks. Mødrehjælpen, Frelsens Hær eller Dialog mod Vold står bag en række forskellige
tilbud og indsatser som f.eks. tilbud om rådgivning, behandling og støtte til voldsofre og
voldsudøvere og deres børn.
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VOLDENS OMFANG OG KARAKTER
Vold i nære relationer er stadig tabubelagt. Derfor er det vanskeligt at kortlægge, hvor stort
problemet er. Sammenlignet med andre lande i verden er Danmark dog kommet langt, når
det gælder indsamling af viden om, hvem der udsættes for og udøver partnervold. I de tilfælde, hvor volden er anmeldt til politiet, er det muligt at tegne en demografisk profil af både
voldsoffer og voldsudøver ved at sammenkoble en række offentlige registre med data fra
spørgeskemaundersøgelser og Danmarks Statistik16. Det er også muligt delvist at estimere
voldens udbredelse og karakter17. Samtidig udgiver LOKK hvert år en meget detaljeret statistisk om de kvinder og børn, der tager ophold på landets krisecentre.
Der er dog fortsat et stort ”mørketal”. De voldsofre, der enten ikke politianmelder volden, ikke
har boet sammen med den voldelige partner eller ikke har opholdt sig på et krisecenter, siger
analyserne ikke noget om. Samtidig er der ingen viden om de mange børn fra voldsramte
hjem, der ikke tager på krisecenter med deres mor.

Voldens omfang
Man anslår på baggrund af spørgeskemaundersøgelser, at der i 2005 var ca. 28.000 kvinder,
der blev udsat for vold fra en tidligere eller nuværende partner18. Dette er et fald fra 42.000
partnervoldsramte kvinder i 2000. I perioden 2004-2005 udgjorde partnervold 14 pct. af den
politianmeldte vold. Fra 2001 til 2003 var tallet 26 pct.19. Der er altså flere tegn på, at der i
løbet af de senere år er sket et fald i tilfælde af partnervold.
Partnervold mod mænd er ikke så velbelyst, men man anslår, at der i 2005 var ca. 8.000
mænd, der blev udsat for vold fra en tidligere eller nuværende partner20.
To tredjedele af de kvinder, som har været udsat for partnervold, har hjemmeboende børn. Man
regner med, at 21.000 børn vokser op i familier med partnervold. I 2009 boede 1.599 børn på
et krisecenter med deres mor i kortere eller længere perioder. Mange af disse børn er selv udsat
for vold. Videnskabelige undersøgelser viser desuden, at det er lige så traumatiserende for
børn at overhøre eller se vold mod en far eller en mor, som det er selv at være udsat for vold.
Det ser ud til, at vold i nære relationer i udpræget grad har social slagside. Den gruppe af
kvinder, der politianmelder tilfælde af partnervold, adskiller sig fra gennemsnitsgruppen af
danske kvinder på en række områder. Voldsofrene er yngre, lavere uddannet, i højere grad
uden for arbejdsmarkedet, og flere af dem er mødre, ligesom flere af dem har anden etniskbaggrund end dansk, end gennemsnittet af danske kvinder. To tredjedele af de voldsramte
kvinder havde børn i husstanden mod en tredjedel af alle danske kvinder. Det samme billede
gør sig gældende, hvis man kigger på den sociodemografiske profil på de kvinder, der hvert
år flytter på krisecenter.
Voldsudøverne ligner heller ikke gennemsnittet. De mænd og kvinder, der anmeldes for partnervold, er yngre, i højere grad uden for arbejdsmarkedet, de er lavere uddannet og har i
højere grad en anden etnisk baggrund end dansk, end befolkningen som helhed21.

16
17
18
19
20
21



CPR-registeret, Kriminalregisterets Offerstatistik, Landspatientregisteret.
Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2005, s. 95 ff.
Statens Institut for Folkesundheds sundheds- og sygelighedsundersøgelser.
Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2005, s. 14-16.
Vold mod mænd i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2008, s. 25.
Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2007, s. 111 ff.
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Figur 6: Social slagside i volden
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Figur 6: De kvinder, der politianmelder partnervold, er yngre, lavere uddannede, i højere grad uden for arbejdsmarkedet og har oftere børn end den gennemsnitlige danske kvinde. En højere andel end gennemsnittet har anden etnisk
baggrund end dansk. Kilde: Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2005, s. 106 ff.22.

Voldens karakter
Vold i nære relationer er måske af grovere karakter end anden vold. I hvert fald er andelen
af politianmeldte tilfælde af partnervold, hvor den voldsramte også har været på skadestue i
forbindelse med volden, større end andelen af øvrige politianmeldte voldstilfælde. Det kunne
tyde på, at partnervolden giver mere omfattende skader, der oftere kræver lægelig hjælp23.
I juridiske termer er den partnervold, der rammer kvinder, kendetegnet ved i overvejende
grad at være ”simpel vold”. Det er den form for vold, der falder ind under straffelovens § 244,
og som straffes med bøde eller fængsel op til 3 år. 71 pct. af den politianmeldte partnervold
mod kvinder, anmeldes under § 24424.
Simpel vold fortolkes som vold i form af slag med flad hånd og knytnæveslag, kast med
genstande, der rammer en anden, benspænd, førergreb, bid og lignende. For politianmeldte
tilfælde af partnervold, der er blevet undersøgt på skadestuer, er der i 90 pct. af tilfældene
tale om skader, der er opstået ved stump vold, dvs. slag eller stød mod en hård genstand25.

Figur 7: Voldens former
Andel af kvinderne på krisecentre i 2009, der har været udsat for det pågældende (pct.)
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Figur 7: 95 pct. af kvinderne på krisecentrene i 2009 havde været udsat for psykisk vold, og 80 pct. havde
været udsat for fysisk vold.

22 De kvindelige ofre for partnervold er defineret som kvinder, der har politianmeldt vold fra en person, de på
et tidspunkt har delt bopæl med. Der kan altså også være tale om vold fra en lejer, en bofælle eller lignende.
23 Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2005, s. 102.
24 Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2005, s. 98 f.
25 Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2005, s. 102.
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Af de voldsramte kvinder, der boede på krisecenter i 2009, angav 80 pct., at de havde været
udsat for fysisk vold. 95 pct. havde været udsat for psykisk vold, og 31 pct. havde været udsat
for økonomisk kontrol. Hovedparten – 83 pct. – havde været udsat for flere forskellige slags
vold på samme tid.
Den fysiske vold mod kvinderne har forskellige udtryk. Både skub, rusk, slag med flad hånd,
det at blive kastet ned ad en trappe, kvælningsforsøg samt angreb med en kniv eller et skydevåben er blandt typerne af overgreb. En tredjedel af de kvinder, der i 2009 flyttede på
krisecenter, havde været udsat for kvælningsforsøg eller angreb med kniv eller skydevåben.

Figur 8: Former for fysisk vold
Andel af kvinder på krisecentre i 2009 udsat for fysisk vold, der har været udsat for følgende (pct.)
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Figur 8: Fysisk vold har mange forskellige former. Næsten alle kvinder på krisecenter er enten blevet skubbet,
rusket, revet eller slået. Voldens omkostninger

Hvad er vold?
Der findes en lang række definitioner på vold. En global anvendt definition er udarbejdet af
WHO, der beskriver vold som: ”det forsætlige brug af fysisk magt eller kraft, truet eller
faktuelt, mod én selv, en anden person eller mod en gruppe eller et samfund, som enten
resulterer i eller har en høj sandsynlighed i at resultere i kvæstelser, død, psykologisk skade,
udviklingshæmmelse eller afsavn”.
WHO opererer derudover med fire former for vold:
•F
 ysisk vold: Slag, lussinger, spark, skub, smerte påført med våben eller andre genstande
og andre former for korporlig magtanvendelse.
• Psykisk vold: Trusler, kontrol, isolation fra andre, vedvarende nedgørelse o.l.
•M
 ateriel/økonomisk vold: Ødelæggelse af ejendele og indbo, tvungen gældsættelse,
fratagelse af økonomisk råderet o.l.
•S
 eksuel vold: Forskellige former for tvungen seksuelt samvær eller seksuelt betonet
nedgørelse.
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Voldens omkostninger
Partnervold koster samfundet mindst 282 mio. kr. hvert år, estimerer en ny undersøgelse26.
Dette beløb dækker ikke udgifter til økonomiske overførsler som f.eks. sygedagpenge eller
erstatninger, eller omkostninger i forbindelse med partnervold mod mænd, og det inkluderer
heller ikke afledte omkostninger som f.eks. udgifter til anbringelse af børn. Der er altså tale
om et konservativt estimat, og de reelle omkostninger er sandsynligvis væsentligt større27.
Den største direkte økonomiske omkostning i forbindelse med partnervold er ophold på krisecenter. Krisecenterophold koster samfundet ca. 147 mio. kr. hvert år, altså mere end halvdelen af de direkte udgifter til partnervold. Dette tal inkluderer også LOKK’s udgifter til forskellige rådgivningstilbud.
Sundhedsvæsenet og retsvæsenet er næststørste post. Behandlingen af partnervoldsforårsagede skader og de omkostninger, der skyldes, at voldsramte kvinder har et større sundhedsforbrug end ikke-voldsramte kvinder, påfører hvert år sundhedsvæsenet omkostninger. Og i
retsvæsenet er der f.eks. omkostninger til politiets arbejde med at rykke ud til og efterforske
tilfælde af partnervold; der er omkostninger til anklagemyndighedernes og domstolenes arbejde i forbindelse med retssager om partnervold, og der er omkostninger i forbindelse med
kriminalforsorgens fængslinger af dømte for partnervold. I alt beløber sundhedsvæsenet og
retsvæsenets omkostninger til partnervold sig til 85 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 30 pct. af
de omkostninger, som partnervold mod kvinder påfører samfundet.
11 pct. af samfundets omkostninger – svarende til 30 mio. årligt – skyldes det produktionstab,
som samfundet oplever på grund af sygedage, som man anslår er forårsaget af partnervold
eller voldens konsekvenser. Dette tal inkluderer kun sygefravær, der har varet i mere end tre
uger. Voldsforårsaget sygefravær af kortere varighed er ikke medtaget, så det reelle samfundsmæssige produktionstab forårsaget af partnervold er sandsynligvis større.
Den fjerde og mindste samfundsomkostning udgøres af regeringens handlingsplaner for bekæmpelse af vold i nære relationer. Som beskrevet har der siden 2001 gennemsnitligt været
afsat 21 mio. kr. om året til forskellige initiativer. De involverede fagministeriers eventuelle
udgifter til indsatsen er ikke inkluderet her.

Figur 9: Fordelingen af voldens omkostninger (pct.)
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Figur 9: Mere end halvdelen (52 pct.) af de udgifter, partnervold påfører det danske samfund, er forbundet
med ophold på krisecentre. 30 pct. af samfundets omkostninger ved volden ligger i rets- og sundhedsvæsenet,
11 pct. skyldes produktionstab som følge af volden, og 7 pct. af omkostningerne er relateret til regeringens
handlingsplaner. Kilde: Voldens pris, 2010.Nøglespillere i indsatsen mod vold og deres udfordringer

26 Voldens pris, Karin Helweg-Larsen, Marie Kruse, Jan Sørensen og Henrik Brønnum-Hansen.
27 Voldens pris, Karin Helweg-Larsen, Marie Kruse, Jan Sørensen og Henrik Brønnum-Hansen, 2010, s. 17.
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NØGLESPILLERE I INDSATSEN MOD VOLD
OG DERES UDFORDRINGER

I det følgende afsnit gennemgås de nøgleaktører, der er involveret, når partnervolden skal
forebygges, opspores, behandles og følges op med efterværn. Aktørernes rolle i indsatsen
beskrives, og de udfordringer, de står over for, uddybes.

DE STATSLIGE AKTØRERS INDSATS MOD VOLD
Ministerierne oplyser og indsamler viden
Det statslige niveau er involveret i indsatsen mod vold i nære relationer på flere måder.
Ligestillingsafdelingen under Ministeren for ligestilling, Socialministeriet, Justitsministeriet,
Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet står
bag den såkaldte Nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Den blev offentliggjort i juni 2010. Ligestillingsministeriet er sekretariat for den tværministerielle arbejdsgruppe bag strategien, men de forskellige fagministerier er alle involverede i at gøre strategien
til virkelighed. 2010-strategien er, som tidligere nævnt, den tredje nationale strategi på området siden 2002. Regeringen har med strategien afsat 35 mio. kr. til en række forskellige indsatser mod vold i nære relationer i 2010-2012. Indsatserne retter sig mod både forebyggelses-, opsporings-, behandlings- og efterværnsfasen og rummer blandt andet følgende:
• Oplysningskampagner og undervisningsforløb målrettet børn og unge. Formålet er
ifølge strategien bl.a. at forebygge vold ved at uddanne børn og unge i ligestilling og ligeværd og at lære dem at sætte grænser og sige fra over for partnervold. Denne indsats er
forankret i Ligestillingsafdelingen og Undervisningsministeriet.
• Kommunikation og øget viden om støtte- og behandlingstilbud til voldsudøvere og
voldsofre. Sundhedspersonale, praktiserende læger og kommunale sagsbehandlere skal have
mere viden, så de kan gribe ind over for volden og hjælpe offer og udøver videre til relevant
hjælp. Denne indsats involverer Ligestillingsafdelingen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
• Tilbud om behandling af voldsudøvere, så de får redskaberne til at standse deres
voldelige adfærd. Strategien indeholder blandt andet et forsøg med at tilbyde personer,
der er dømt for vold i nære relationer, behandling, mens de afsoner deres dom. Socialministeriet og Justitsministeriet står for denne indsats.
• Kortlægning af udbuddet af efterværnstilbud til voldsramte. De nuværende erfaringer med tilbud om efterværn og udslusning skal kortlægges i fællesskab mellem Ligestillingsafdelingen og Integrationsministeriet.
Socialministeriet har ansvar for Serviceloven, der styrer kommunernes og krisecentrenes
arbejde. Igennem vejledninger og bekendtgørelser, der fortolker og præciserer loven, er det
Socialministeriet, der skaber kommunernes og krisecentrenes lovmæssige handlerum. Servicestyrelsen under Socialministeriet står for indsamling af viden om arbejdet med vold i nære
relationer via surveys og lignende. Servicestyrelsen tilbyder konsulentbistand i forhold til at
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udvikle metoder og kvalificere det socialfaglige arbejde med vold i nære relationer og står for
LOKK årsstatistik, der hvert år udarbejdes om de kvinder og børn, der i løbet af året har taget
ophold på et krisecenter.
Servicestyrelsens enhed VISO tilbyder faglig rådgivning til kommuner, regioner og borgere i
forhold til specialiserede sager på det sociale område28. Det gælder også sager, hvor vold i
nære relationer er en del af problembilledet.

Statsforvaltningerne, domstolene og politiet ser voldens konsekvenser
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet er også involverede i arbejdet med
vold i nære relationer via statsforvaltningerne, domstolene og politiet.
Politiet kommer først til volden
Politiet, under Justitsministeriet, har en rolle i mange sager om vold i nære relationer. Politiet
kan opdage og standse volden og siden efterforske sagerne og rejse tiltale mod voldsudøvere.
Politiet bliver typisk kaldt ud til tilfælde af partnervold i hjemmene. Det estimeres, at i 14 pct.
af de tilfælde, hvor en kvinde anmelder vold til politiet, er der tale om vold fra en partner, som
kvinden har boet sammen med inden for en tre-årig periode29. Hvert år rykker politiet ud til
ca. 15.000 tilfælde af vold i hjemmet30. Der er typisk tale om situationer, hvor en konflikt er
spidset så meget til, at naboer eller en person i husstanden har tilkaldt hjælp. I de fleste tilfælde er det den voldsramte selv, der tilkalder politiet.
Politiet vil typisk gribe ind i konflikten, standse volden og forsøge at tale parterne til ro. Afhængig af konfliktens art og omfang vil politiet i nogle situationer vælge at tage parterne med
på stationen til afhøring eller at anholde den ene part. Hvis det er nødvendigt, kører politiet
den voldsramte på skadestuen. Hvis den voldsramte er kvinde, kan politiet køre hende på
kvindekrisecenter. Tal fra landets kvindekrisecentre viser, at 59 pct. af de kvinder, der i 2009
tog ophold på et krisecenter, havde været i kontakt med politiet i forbindelse med volden31.
For 60 pct. af de kvinder, der havde talt med politiet om volden, var voldsudøveren blevet
anmeldt32. Hvis voldsofferet ikke ønsker at anmelde voldsudøveren, kan politiet gøre det.
Hvis der er en rimelig formodning om, at der er blevet begået noget strafbart, påhviler det
politiet at iværksætte en efterforskning. Efterforskningen indebærer bl.a., at der indsamles
vidneforklaringer og eventuel dokumentation for volden, f.eks. i form af fotografier af skaderne. Hvis efterforskningen giver grundlag for det, er det også politiets opgave at rejse tiltale
i sagen. I de tilfælde, hvor voldsudøveren får et tilhold, kan politiet desuden udstyre voldsofferet med en overfaldsalarm. Hvis der er børn i husstanden, vil politiet – i de tilfælde, hvor
man vurderer, at børnene lider overlast – desuden skrive en socialrapport til kommunen for
at opfordre de sociale myndigheder til at skride ind med bistand til børnene.
Statsforvaltningerne og domstolene er involverede i voldens efterspil
Statsforvaltningerne er selvstændige regionale institutioner. Organisatorisk og budgetmæssigt hører de under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er statsforvaltningerne, som på
vegne af Justitsministeriet håndterer skilsmissesager og sager om samvær og forældremyndighed. Derved er statsforvaltningerne involveret i efterspillet til de tilfælde af partnervold,
der ender i skilsmisse. Statsforvaltningerne bliver typisk inddraget i de sager, hvor parterne
ikke kan blive enige om vilkårene for skilsmissen. Det er f.eks. skilsmissesager, hvor der er
børn, og forældrene ikke kan blive enige om forældremyndigheden eller reglerne for samvær
med barnet efter skilsmissen. I de situationer vejleder statsforvaltningen forældrene til at lave
28
29
30
31
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Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.
Mænds vold mod kvinder, Statens Institut for Folkesundhed, 2005, s. 97.
Vold i familien – et prioriteret eller forsømt undervisningsemne, 2005, s. 18.
LOKK årsstatistik 2009, s. 43.
LOKK årsstatistik 2009, s. 44.
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en aftale om forældremyndighed og samvær, der tilgodeser barnets tarv. Hvis forældrene ikke
kan blive enige på baggrund af statsforvaltningens råd og vejledning, sender statsforvaltningen sagen videre til afgørelse i retten. Domstolene hører under Justitsministeriet og ud over
at blive involveret i de sager om forældremyndighed og samvær, som ikke kan løses i statsforvaltningerne, så dømmer domstolene også i de sager om vold i nære relationer, hvor der
rejses tiltale mod en voldsudøver for at have overtrådt strafferetten.

Største udfordring for de statslige aktører: For lidt viden
Politiet mangler viden om vold i nære relationer
Mange politibetjente ved ikke nok om vold i nære relationer. ”Husspektakler” er det begreb,
der traditionelt er blevet brugt om vold i hjemmet. Det er ifølge eksperter på feltet et eksempel på, hvordan politiet stadig i nogle situationer reducerer volden til et skænderi mellem ligeværdige parter i stedet for at behandle det som et strafbart forhold. Konsekvensen er, at
politiet standser volden her og nu, men ikke tager skridt til at retsforfølge voldsudøveren eller
på anden måde være med til at sikre, at volden ikke gentages. Derfor fortsætter volden efter
politiets besøg. I stedet skal politiet gøre mere for at sikre, at volden anmeldes og efterforskes, og for at der tilbydes behandling, støtte og omsorg til voldsoffer og voldsudøver.
Ifølge flere af de videnspersoner, som Mandag Morgen har talt med, er politibetjentene ikke
rustet til at håndtere vold i nære relationer. De mangler forståelse for voldens dynamik, og i
nogle situationer kan de forværre den voldsramtes traume ved at insinuere, at volden er
selvforskyldt.
”Holdningen hos politiet er tit utroligt rigid og gammeldags. Ofte forstærker de den voldsramte kvindens traume, fordi de mener, at hun selv er ude om det. Der findes mange af den
slags fordomme i politiets rækker,” siger Per I. Hensen, chefpsykolog i organisationen Dialog
mod Vold.
Helle Damgaard, politiassistent, Gladsaxe Politi, har selv arbejdet meget med feltet:
”Jeg tvivler på, at politifolk er rustet til at håndtere voldssager. Jeg synes, vi mangler utrolig
megen viden lige på dette felt,” siger hun.
I Ligestillingsministeriets håndbog til politiet om vold i nære relationer fra 2005 er problemet
beskrevet:
”Politiet kan let komme til at kategorisere sager om vold i parforhold som ”husspektakler”,
dvs. sager, der ikke kræver opfølgning og efterforskning, men er isolerede hændelser, hvis
løsning er oprettelsen af ro og orden. Men de samme hændelser kaldes ”vold”, hvis de begås
uden for et eksisterende eller tidligere parforhold,” fortælles det i håndbogen.
Politiet oplever, at de skaber ro i husstanden ved at tale parterne til ro. Men volden fortsætter,
når politiet er kørt.
”Nogle af de voldelige mænd er så gode til at manipulere, at de kan overbevise betjentene
om, at det faktisk er den voldsramte kvinde, der er hysterisk. Og så kører politiet bare igen
og efterlader den voldsramte kvinde hos den voldelige mand,” forklarer Per I. Hensen, chefpsykolog i Dialog mod Vold.
Helle Damgaard fra Gladsaxe Politi efterlyser, at politiet bliver bedre til at gribe ind, når de
kommer ud til voldelige hjem – også i de situationer, hvor den voldsramte kvinde afviser, at
der er noget galt. Trusler, afhængighed eller bare den nære relation mellem voldsoffer og
voldsudøver kan f.eks. medvirke til, at offeret afstår fra at anmelde voldsudøveren, eller at
offeret ikke vil samarbejde med politiet i forbindelse med efterforskningen. I de situationer er
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det stadig nødvendigt, at politiet iværksætter en efterforskning og eventuelt rejser tiltale. Når
40 pct. af kvinderne på landets krisecentre har været i kontakt med politiet inden krisecenteropholdet, uden at voldsudøveren er blevet anmeldt, tyder det på, at politiet ikke har tilstrækkelige redskaber til at få de voldsramte kvinder til at anmelde udøveren. Politiet kan
f.eks. selv anmelde voldsudøveren. Politiet kan også tilskynde til, at voldsofferet anmelder
voldsudøveren, og til at undersøgelsen bliver undersøgt til bunds, selv om voldsofferet ikke
ønsker at samarbejde. Rigsadvokaten har f.eks. fastsat, at politiet hurtigst muligt skal afhøre
anmelderen af volden, så anmelderen ikke fortryder sin anmeldelse33.
Helle Damgaard ønsker, at politiet i højere grad end i dag skriver sociale rapporter og bliver
bedre til at inddrage kommunerne i de sager, hvor der er børn, der mistrives på grund af vold
i hjemmet. ”Jeg tror ikke, der bliver skrevet nok socialrapporter. Problemet er, at de, der
skriver rapporterne, aldrig hører om det videre forløb. Så de tror ikke, det har virket, når de
kommer ud til den samme husstand igen,” siger hun.
Medarbejderne i statsforvaltningerne mangler viden om voldens konsekvenser
De ansatte i statsforvaltningerne har ikke tilstrækkelig viden om volden og voldens konsekvenser, når de fastsætter rammerne for samværet mellem forældre og børn. I nogle tilfælde
betyder det, at den psykiske vold kan fortsætte. Konsekvensen er, at voldsofferet og børnene
fastholdes i en uholdbar situation præget af chikane, stress og usikkerhed.
Det nationale voldsobservatorium under Kvinderådet har i 2010 kritiseret statsforvaltningerne
for at mangle viden om vold i nære relationer. Ifølge voldsobservatoriet mangler personalet i
statsforvaltningerne viden om indikatorer på partnervold, handlemuligheder og konfliktnedtrapning. Det betyder, at der ikke gøres nok for at iværksætte midlertidige foranstaltninger
og skaffe dokumentation for volden. Den manglende viden kommer ifølge voldsobservatoriet
f.eks. til udtryk, ved at parterne i samværssager, hvor der har været vold, i nogle tilfælde ikke
høres separat. Det betyder, at voldsofferet skal sidde sammen med voldsudøveren til møder
i statsforvaltningen. Det kan betyde, at voldsofferet ikke tør fortælle om volden, ikke tør
udtrykke sin frygt for samvær og måske føler sig truet til samtykke. Og det medfører, at sagerne ikke belyses ordentligt, og at afgørelser om samvær og forældremyndighed træffes på
et utilstrækkeligt grundlag.
Konsekvensen er, at selv om den fysiske vold er standset, så giver samværet mulighed for, at
den psykiske vold kan fortsætte. I 8 ud af 9 voldssager fra Odense Kommune, hvor samværet
er fastsat af statsforvaltningen, er den psykiske vold fortsat under samværet34. Den psykiske
vold fortsætter f.eks. ved, at børnene ikke hentes eller leveres tilbage på de aftalte tidspunkter, faren udebliver uden varsel, eller moren udsættes for trusler og nedgørende bemærkninger foran børnene. I 5 ud af de 9 sager fra Odense må børnene også høre på trusler og
nedgørelser af moren under samværet med faren. Når den psykiske vold fortsætter, er det
langt sværere at etablere de trygge rammer, der er en forudsætning for, at den voldsramte
mor og børnene kan komme videre i deres udvikling. ”Samværet udvikler sig ofte til en form
for psykisk vold, der både er krænkende for kvinderne og for børnene. Det er utrolig stressende at være i en situation, hvor chikanen, truslerne og nedgørelsen af den ene forælder
fortsætter, og det bremser vores muligheder for at arbejde med at få kvinden og børnene
videre,” forklarer Mette Mørk Nielsen, der er projektleder på ”Projekt Familieliv uden vold” i
Odense Kommune.

33 Håndbog til håndtering af ofre for vold i hjemmet – faglig værktøjskasse for Politiet, 2004, s. 39.
34 Når volden fortsætter i den skilte familie, Mette Mørk Nielsen, Odense kommune.
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REGIONERNES INDSATS MOD VOLD
Sundhedssystemet kan forebygge og opspore vold
Regionerne er hovedsansvarlige for hele sundhedsområdet og driver en række institutioner,
som deltager i indsatsen mod vold i nære relationer – hovedsageligt i forhold til forebyggelse
og opsporing af volden. Desuden har regionerne ansvaret for den psykiatriske behandling,
hvor man kan bidrage til at forebygge volden.
Kvinder med forskellige psykiske problemer og lidelser synes at have en højere risiko end
andre for at havne i et dysfunktionelt og voldeligt forhold. Meget tyder på, at en større andel
af de kvinder, der har været udsat for vold fra en partner, slås med forskellige psykiske problemer og helbredsproblemer, allerede inden de udsættes for vold35. Studier har desuden vist,
at der i parforhold, hvor den ene part er depressiv, ofte vil være flere problemer med at løse
konflikter og problemer, hvilket kan øge risikoen for partnervold. Samtidig er personer med
depressive symptomer mere tilbøjelige til at omgås og eventuelt finde en partner i udsatte
grupper eller grupper med afvigende adfærd. Dette kan også øge risikoen for at ende i et
voldeligt parforhold. Der er altså gode grunde til, at sundhedspersonalet i psykiatrien skal
have viden om vold i nære relationer og tænke forebyggelse af vold ind, når de arbejder med
patienter med psykiske lidelser. Det kan eksempelvis ske, ved at man taler om håndtering af
konflikter i parforhold, hvor den ene part er depressiv, eller ved at man taler med depressive
patienter om, hvem de omgås.
De praktiserende læger, hospitaler og skadestuer kan være med til at opspore volden. Ud over
at behandle skaderne kan sundhedspersonalet også tale med voldsofrene og opfordre dem til
at søge hjælp mod volden, f.eks. på krisecentrene.

Største udfordring for regionerne: Manglende indgriben over for volden
Sundhedspersonalet griber ikke altid ind over for vold
Der er stor variation i den praksis, der er på landets skadestuer i forhold til at modtage kvinder
udsat for vold i nære relationer. Det betyder, at læger og sygeplejersker på skadestuer og
sygehuse ikke altid opfanger de tilfælde, hvor en patients skader er forårsaget af vold i nære
relationer. Det betyder, at offeret og eventuelt udøveren ikke kommer videre til støtte, omsorg
og behandling.
En undersøgelse fra SFI viser, at kun ca. hvert tredje barn, der hospitalregistreres med en
børnemishandlingsdiagnose, efterfølgende modtager personlig støtte i henhold til servicelovens bestemmelser36. Det kunne tyde på, at socialforvaltningerne ikke kontaktes, når tilfælde
af vold mod børn registreres på hospitalerne. Speciallæge Ole Brink fra Århus Amtssygehus,
der flere gange har gennemført undersøgelser af voldens omfang, forklarer, at der er et tabu,
der gør, at voldsofrene ofte vil forsøge at dække over volden, når de møder lægen eller sygeplejersken. Voldsofrene vil f.eks. forklare, at de er kommet til skade ved fald eller lignende.
Dette kan – ifølge Ole Brink – narre især yngre eller nyuddannede læger37. Derfor opdager de
langtfra altid de tilfælde, hvor der er tale om vold i nære relationer.
Derudover er der relativ stor forskel på det beredskab, landets skadestuer har i forhold til at
opspore tilfælde af vold i nære relationer og hjælpe voldsramte kvinder og deres børn videre
til omsorg, støtte og behandling. Det viser en ny – endnu ikke offentliggjort – undersøgelse
af den aktuelle praksis på landets skadestuer ved modtagelse af kvinder udsat for vold. Undersøgelsen har fokus på partnervold og består af personlige interviews med ledende syge-

35 Psykiske problemer og voldsudsættelse blandt kvinder, Astrid Gisèle Veloso, 2010, s. 73.
36 Børnemishandling i hjemmet, Mogens Nygaard Christoffersen, SFI, 2010, s. 18.
37 ”De små ofre” (Artikel i ”Børn&Unge – fagblad for pædagoger og klubfolk organiseret i BUPL), John
Peters, 2002.
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plejersker og en spørgeskemaundersøgelse blandt forskellige personalekategorier på ni skadestuer i landet. Undersøgelsen viser, at størsteparten af sygeplejerskerne i undersøgelsen
angiver, at der ikke findes en skriftlig instruks til modtagelse af voldsudsatte kvinder, eller at
de ikke ved, hvorvidt der findes sådan en instruks. Der er også stor spredning i andelen af
sygeplejersker på skadestuerne, der er blevet vejledt i at spørge til en skades årsag. På nogle
skadestuer er det ned til 14 pct., der er blevet vejledt i at spørge, og på andre skadestuer er
det 57 pct. Derudover er der også betydelig variation i sygeplejerskernes oplevelse af, hvorvidt deres skadestuer har samarbejdet med de sociale myndigheder. Der er således skadestuer, hvor ingen sygeplejersker har oplevet et sådan samarbejde, og skadestuer, hvor halvdelen af sygeplejerskerne har oplevet samarbejde med de sociale myndigheder38. Den
manglende systematik og ensartethed kan bidrage til, at nogle tilfælde af vold i nære relationer ikke opdages eller hjælpes videre til støtte, omsorg og behandling. Derved er der risiko
for, at volden fortsætter, når offeret er færdigbehandlet på hospitalet eller skadestuen og
vender hjem til den voldelige partner.

KOMMUNERNES INDSATS MOD VOLD
Kommunerne er med hele vejen
Kommunerne spiller en rolle i alle fire faser af indsatsen mod vold.
Kommunerne er som hovedleverandør af offentlig service ansvarlige for en lang række offentlige institutioner og tilbud, der bringer de kommunalt ansatte i tæt berøring med borgernes liv. Kommunens medarbejdere i folkeskoler, daginstitutioner, social- og beskæftigelsesindsatsen etc. kan alle være med til at forebygge og opspore vold i nære relationer.
Folkeskolerne kan være med til at undervise de unge i at håndtere konflikter uden vold. Nye
tal har vist, at kærestevold og vold mod unge kvinder/teenagere er relativt udbredt. Tallene
taler deres tydelige sprog: 10 pct. af 16-24-årige kvinder, der har haft et forhold, har været
udsat for kærestevold39.
Folkeskolelærere kan også opspore tilfælde af vold i nære relationer. Børn og unge tilbringer
hver dag mange timer i skolen i selskab med lærerne, og lærernes dialog med forældrene
bringer lærerne tæt på de enkelte familier. Kommunale medarbejdere og dermed kommunerne har også tæt kontakt med borgerne på en lang række andre områder. Derfor har eksempelvis sagsbehandlere og pædagoger i daginstitutioner og lignende god mulighed for at
opspore tilfælde af vold i nære relationer og gribe ind.
Kommunerne er også med til at behandle volden, da de er ansvarlige for at sikre og finansiere
ophold på krisecentre til voldsramte kvinder og deres børn ifølge Servicelovens § 109. Se
tekstboks på side 20.
I efterværnsfasen er kommunerne også involveret. De er som nævnt forpligtet af lovgivningen til at forsøge at hjælpe voldsramte kvinder og børn videre efter et krisecenterophold. Som
minimum skal kommunerne tilbyde psykologsamtaler og familierådgivning til børn, der er på
krisecenter med deres mor. Familierådgivningen skal støtte kvinden i forhold til at flytte fra
krisecentret og hjælpe hende, til hun er etableret i egen bolig. Nogle kommuner har også
tilbud om samtaler og støtte til voldsramte kvinder, som rækker ud over lovkravene. Flere af
de sagsbehandlere, Mandag Morgen har talt med, har dog ikke mulighed for at tilbyde psykologsamtaler til de voldsramte kvinder. I mange kommuner er det udelukkende børnene, der
kan få dette tilbud.

38 Undersøgelsen vil blive offentliggjort på www.lokk.dk
39 Ung og kærestevold i Danmark, Nina Maria Schütt, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen,
2008, s. 10.
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Kommunernes største udfordring: Manglende viden, systematik og
samarbejde
Flere kommuner mangler viden om vold i nære relationer
De ca. 28.000 tilfælde af partnervold, der finder sted hvert år i Danmark, er spredt ud over hele
landet. Den enkelte kommunalt ansatte kommer derfor kun sjældent i kontakt med en voldsramt. Flere af de kommunale sagsbehandlere, Mandag Morgen har talt med, har kun erfaring
med enkelte voldstilfælde og fortæller, at deres viden om emnet er relativt begrænset.
Flere kriseledere peger i afdækningen på, at nogle kommuner mangler viden om vold i nære relationer. De peger på, at de kommunale sagsbehandlere ikke er klædt på til samtalen med de
voldsramte, og at de i nogle situationer ikke er opmærksomme på, at de sidder over for en voldsramt kvinde. Konsekvensen er, at nogle af de voldsramte kvinder derfor ikke får den rette hjælp.
25 pct. af de kvinder, der i 2009 boede på et krisecenter, og som inden opholdet havde fortalt
en kommunal sagsbehandler om volden, oplevede, at socialforvaltningen ikke hjalp dem i
forhold til volden40. 20 pct. af kommunerne vurderer desuden, at de i løbet af et år slet ikke
har fået nogen henvendelser fra personer, der har været udsat for partnervold41. Det tyder
på, at en del af de voldsramte kvinder ikke bliver imødekommet af det kommunale system.
En socialrådgiver fra et krisecenter udtrykker det sådan:
”Det er et stort problem, at kvinder, der helt tydeligt er i vores målgruppe, bliver afvist ved
skranken i modtageenheden i kommunen. Sagsbehandlerne er for dårlige til at lytte til kvinderne og gennemskue, at der ligger enorme sociale problemer bag deres situation. Derfor får
nogle af kvinderne at vide, at de skal klare deres problem selv, og problemet afvises som et
rent boligproblem af sagsbehandlerne.”

Figur 10: Voldsramte kvinders støtte fra socialforvaltningen
Andel af kvinder på krisecenter i 2009, der inden opholdet har fortalt socialforvaltningen om volden (pct.)
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Er ikke blevet hjulpet af socialforvaltningen
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Figur 10: Hver fjerde kvinde, der havde fortalt socialforvaltningen, at de var udsat for vold, fik ikke hjælp.
Det viser en undersøgelse af kvinder på krisecentre. Kilde: LOKK årsstatistik 2009.

Det er krisecenterledernes vurdering, at kommunerne i nogle tilfælde ikke ved nok om vold til at
behandle sagerne med høj faglighed, og at mange kommunale sagsbehandlere ikke forstår dynamikken i et voldsforløb. En krisecelterleder, mandag Morgen har talt med forklarer det sådan:
”De voldsramte kvinders socialrådgivere og sagsbehandlere kan ikke sætte sig godt nok ind i
situationen og forstå kvindernes behov. De kan ikke forstå, hvorfor kvinderne kommer på
krisecenter flere gange, fordi de ikke kan forstå den psykologiske effekt i volden derhjemme,
og at volden ofte er en del af kvindens historie langt tilbage. Sagsbehandlerne bliver trætte
af, at kvinderne kommer flere gange med de samme problemer.”
40 Der er tale om 124 tilfælde.
41 Servicestyrelsen: Kommunernes beredskab i forhold til vold, 2008, s. 12.
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De kommuner, der formår at behandle sagerne med høj faglighed, har ifølge krisecenterlederne typisk en eller flere medarbejdere, der har specialiseret sig i arbejdet med vold. Kun 27
pct. af kommunerne har sådanne ansatte, der er specielt uddannede til at tage sig af henvendelser om partnervold42.

Figur 11: Kommunernes beredskab ift. vold i nære relationer
Andel kommuner, der har har det pågældende (pct.)

Særligt uddannede ansatte

27

Særligt beredskab ift. personer under 18 år

23

Særligt beredskab ift. personer over 18 år

21

Opgørelse over antal af henvendelser

8

Skriftlig politik for arbejdet

4

0

5

10

15

20

25

30

Figur 11: Kommunernes beredskab i forhold til vold i nære relationer er begrænset. Kun ca. hver fjerde kommune
(27 pct.) har særligt uddannede ansatte, og kun 4 pct. har en skriftlig politik for arbejdet med volden.

Krisecenterlederne vurderer, at kommunerne ofte tager de økonomiske briller på og leder
efter en billig løsning til den voldsramte kvinde. En siger:
”Kommunerne tænker kun i økonomi og budgetter og har ikke forstand på, hvad der er behov
for på området – det gør det sværere at tænke fagligt.”
Kritikken går blandt andet på, at kommunerne i nogle tilfælde ikke ønsker at sende kvinderne
på krisecenter. I andre tilfælde afbryder de kvindernes ophold på krisecentret for tidligt. Nogle
kommuner vælger i stedet for et krisecenterophold at tilbyde kvinden ophold på et vandrehjem, et hotel eller lignende. En krisecenterleder forklarer:
”Kommunerne er blevet mere restriktive over for indskrivninger på krisecentre og vil oftere
finde en billigere løsning, hvis de har mulighed for det. Det kunne for eksempel være vandrehjem eller lignende. Det er et problem, da denne praksis giver krisecentrene mere arbejde i
at overbevise kommunen om, at kvinden har brug for hjælp, og en alternativ indkvartering
får ikke løst kvindens negative familiemønster.”
Kommunerne begrunder valget af alternativ indkvartering med, at det i nogle tilfælde er for
stort et indgreb at sende kvinden på krisecenter. De forklarer, at det for nogle voldsramte
kvinders vedkommende kun handler om at hjælpe dem med at finde en midlertidig bolig, så
de kan komme væk fra den voldelige mand. Kommunerne oplever, at krisecentrene i disse
tilfælde er en for dyr og indgribende løsning.
Men ifølge krisecenterpersonalet bør de voldsramte kvinder møde fagpersoner fra krisecentre
med indsigt i voldsproblematikken – også selv om kvinden virker ressourcestærk og i stand
til at klare sig selv. Hvis ikke kvinden får denne mulighed, vil hun ofte ikke blive hjulpet videre,
og der er en risiko for, at volden vil fortsætte, vurderer de. En leder på et krisecenter siger:
”Så snart kvinden åbner sig for at tale om volden, skal man være der. Hvis man ikke går ind
i voldssagen og håndterer den ved at tale med kvinden og tage ordentligt hånd om situationen, så kan man være sikker på, at volden vil blive ved med at ”blomstre”. Hvis ikke man
griber ind, bliver volden ved, og så kommer jeg også til at se datteren til den voldsramte
kvinde her hos mig om nogle år.”
42 Servicestyrelsen, Kommunernes beredskab i forhold til vold, 2008, s. 14.
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Flere kommuner mangler systematik i tilgangen til vold i nære relationer
En undersøgelse af kommunernes beredskab i forhold til vold, som Servicestyrelsen gennemførte i 2008, viste, at kun tre af landets kommuner – København, Århus og Rødovre – har en
skriftlig politik for, hvordan de forholder sig til vold i nære relationer. Analysens interviews bekræfter, at der langtfra er en klar systematik i, hvad der sker med den enkelte voldsramte43.
Flere kommuner forklarer, at voldssagen oftest håndteres dér i det kommunale system, hvor
den opdages. Det kan være socialforvaltningen, beskæftigelsesforvaltningen, børne- og ungeforvaltningen eller en anden forvaltning, der bliver opmærksom på, at en borger er udsat
for partnervold. Men der ligger ikke et fælles sæt metoder eller fastlagte standarder for arbejdet med de voldsramte på tværs af forvaltningerne. Samtidig er det kun 8 pct. af landets
kommuner, der opgør det samlede antal henvendelser fra enkeltpersoner om partnervold44.
Det betyder, at der i kommunen sjældent er overblik over, hvor mange af kommunens borgere
der samlet er udsat for vold, eller hvor mange der henvises til et krisecenter.
Det er ofte sagsbehandlerens skøn, der afgør, hvordan kommunen griber den enkelte voldssag an. Ifølge de sagsbehandlere, Mandag Morgen har talt med, er der typisk tale om, at
kommunen vurderer kvindens situation og hendes behov. Hvor stærk er hun; hvilke ressourcer og netværk har hun? De kommunale sagsbehandlere tilkendegiver også, at der er store
forskelle på, hvor meget sagsbehandlere går ind i den enkelte sag, og i hvilken grad de kan
tilbyde den voldsramte kvinde mere individuelt tilpassede tilbud.
Nogle kommuner har en palet af muligheder og kan f.eks. tilbyde kvinden individuelle psykologsamtaler, samtaler med hele den voldsramte familie og lignende. I andre kommuner er mulighederne enten et krisecenterophold eller et andet botilbud. Man vurderer her, om kvindens
situation er så farlig, eller om hun er så nedbrudt af volden, at hun skal væk fra boligen med
det samme og have omfattende hjælp og støtte. Man kigger på, om hun har et netværk i form
af familie eller venner, der kan huse hende og sikre hende trygge rammer. Hvis ikke kvinden
selv har et netværk, der kan støtte hende, vil kommunen typisk vælge at sende hende på
krisecenter. Hvis kvinden vurderes som ”tilstrækkelig ressourcestærk til at klare sig selv”, vil
kommunen i stedet tilbyde hende hjælp med at finde en ny bolig – som beskrevet kan det i
nogle situationer også være i form af et hotelværelse eller et værelse på et vandrehjem.
De kommunale sagsbehandlere henviser ofte den voldsramte kvinde til det krisecenter, hvor
det praktisk kan lade sig gøre. Sagsbehandlerne forklarer, at de typisk vil prøve at finde et
krisecenter i nærheden – medmindre kvinden er så truet, at det er mest sikkert at sende
hende længere væk. Sagsbehandlerne kender ofte medarbejderne på det lokale krisecenter
og ved, hvordan krisecentret arbejder. En kommunal sagsbehandler siger:
”De fleste i kommunen, der arbejder med feltet, har nummeret på det lokale krisecenter i
hovedet. Vi kender X krisecenter, og vi har gode erfaringer med dem.”
Det er et mindre indgreb i kvindens dagligdag, hvis hun kan blive i nærheden af sin arbejdsplads
og børnenes skole, siger sagsbehandlerne. Men det er ofte en udfordring at finde et krisecenter
i nærheden med ledig plads. En sagsbehandler i en mindre kommune udtrykker det sådan:
”Jeg ringer rundt til de nærmeste krisecentre og spørger, hvor der er plads. Vi laver bare en
liste med krisecentre, og så starter vi fra toppen med at ringe rundt.”
Langt de fleste sagsbehandlere forklarer, at de ikke ved ret meget om de tilbud, de forskellige
krisecentre har. En siger:
”Vi ved faktisk ikke noget om, hvad der sker på krisecentrene, og hvordan det hjælper kvinderne.
43 Servicestyrelsen, Kommunernes beredskab i forhold til vold, 2008, s. 13.
44 Ibid.



37

Ud af familiens vold

Vi ved heller ikke, om nogle krisecentre er bedre end andre. Det har vi ikke nogen tilbagemelding på.”
På Servicestyrelsens hjemmeside Tilbudsportalen er der en oversigt over de forskellige tilbud
– herunder krisecentre – der findes til samfundets udsatte grupper. Oplysningerne på hjemmesiden er i princippet et værktøj til sagsbehandlerne, så de kan vurdere, om der er andre
krisecentre end det lokale, som har et bedre tilbud til netop den voldsramte kvinde, de har
foran sig. Langt hovedparten af sagsbehandlerne forklarer imidlertid, at de slet ikke bruger
Tilbudsportalen i den sammenhæng. En forklarer, at alle krisecentrene jo kan det samme, og
det er derfor mindre vigtigt, hvilket krisecenter kvinden kommer på. Som en sagsbehandler
fra en mindre sjællandsk kommune konstaterer:
”Det er jo meget samme ydelse, som krisecentrene tilbyder.”
En sagsbehandler fra en mellemstor kommune forklarer:
”Når vi vælger krisecenter, forholder vi os egentligt ikke til, om det nu er en indvandrerkvinde,
en kvinde med særlige sociale problemer eller andet, vi sidder med.”
Kommunerne følger ikke voldssagerne til dørs
Kommunerne er ikke gode nok til at støtte de voldsramte kvinder og deres børn gennem et
voldsforløb. En stor del af de børn og kvinder, der hvert år opholder sig på krisecentrene, får
ingen støtte fra kommunens socialforvaltning. Lange sagsbehandlingstider betyder ofte, at kommunerne først giver behandlingstilbud til kvinderne og deres børn efter flere måneder. Kvinderne
skal indtil da enten bo på krisecentrene eller flytte ud og klare sig selv. Der er ingen fælles standarder for, hvor lang tid en indsats må strække sig over. Mange kommuner har desuden ingen
tilbud til voldsramte kvinder uden børn, der har forladt krisecentrene. Det betyder, at kvinderne
selv skal få en hverdag til at hænge sammen, i en situation hvor de ofte er meget sårbare.
Kommunerne er ofte ikke gode nok til at levere støtte til voldsramte kvinder og deres børn i
form af familierådgivning, psykologsamtaler og lignende. Kun 11 pct. af de børn, der i 2009
var på krisecenter med deres mor, havde oplevet at få støtte fra kommunen hele vejen gennem forløbet45. Den manglende støtte fra kommunerne kan til dels forklares med manglende
indberetninger til socialforvaltningerne fra krisecentrenes side. Desuden viser tallene, at mødrene takkede nej til samtalerne i 14 pct. af de tilfælde, hvor et barn på krisecenter fik tilbudt
psykologsamtaler af kommunen46. En del af kvinderne med børn når også at forlade krisecentrene, inden de bliver orienteret om deres ret til familierådgivning fra kommunen47.
Der er altså flere faktorer, der forhindrer kommunerne i at byde ind med støtte og hjælp til
voldsramte kvinder og deres børn. Men manglende indberetninger fra krisecentrene kan ikke
alene forklare, at 71 pct. af børn på krisecentrene ikke får støtte fra deres hjemkommune.
Familierådgivere er en knap ressource i flere kommuner og er derfor svære at komme i kontakt med, siger de krisecenterledere, Mandag Morgen har talt med. I en af landets største
kommuner er der f.eks. kun to familierådgivere ansat til at hjælpe alle voldsramte kvinder. I
andre tilfælde oplever de voldsramte at blive kastebolde mellem forskellige kommunale sagsbehandlere. Krisecenterlederne forklarer, at det især sker i større kommuner, hvor organiseringen af arbejdet skader sammenhængen i indsatsen for voldsramte. En socialrådgiver fra et
krisecenter forklarer:
”Der er ikke længere en gennemgående person gennem hele forløbet i kommunen, der følger
kvinden. Der skiftes sagsbehandlere gennem hele forløbet. Kvinden har først én sagsbehandler

45 LOKK årsstatistik 2009, s. 95 f.
46 LOKK årsstatistik 2009, s. 99 f.
47 LOKK årsstatistik 2009, s. 48 f.
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før krisecenteropholdet, derefter får hun en ny sagsbehandler under opholdet, fordi hun så
hører under hjemløseenhedens område, og når hun flytter fra centret igen, skifter hun endnu
engang sagsbehandler. Man får en ny i røret, hver gang man ringer, og sagsbehandlerne
kender ikke længere kvinden.”
Kommunerne har en opgave i at hjælpe de voldsramte kvinder videre efter deres ophold på
krisecentret. Flere kommuner kritiserer krisecentrene for at holde for længe på de voldsramte
kvinder. Nogle kommunale sagsbehandlere oplever, at krisecentrene er tilbageholdende med
at sende kvinderne videre til et andet tilbud efter opholdet på krisecentret.
Kommunerne kan dog også kritiseres for ikke at være hurtige nok til at hjælpe kvinderne
videre fra krisecentrene. En fjerdedel af de kvinder, der får forlænget deres ophold på krisecentret, peger på socialforvaltningens sagsbehandlingstid som en af årsagerne til, at deres
krisecenterophold er trukket ud. Seks ud af ti har angivet ventetiden på en ny bolig som en
forsinkende faktor. Kommunerne har altså i høj grad selv indflydelse på, at de voldsramte
kvinder bliver længere tid end nødvendigt på krisecentrene.
Den lange kommunale sagsbehandlingstid skaber et tomrum fra kvinden flytter på krisecenter, til hun overgår til et kommunalt behandlingstilbud, forklarer Mette Mørk Nielsen, der er
projektleder på Projekt Familieliv uden vold i Odense Kommune. Kommunen har fire måneder
til at gennemføre en socialfaglig undersøgelse, når den har modtaget en underretning fra
krisecentret om, at der nu bor en voldsramt kvinde med barn48. Det betyder, at kvinden i det
tidsrum enten skal være i ”opbevaring” på krisecentret, eller at hun skal flytte alene ud og stå
på egne ben. For mange kvinder er det sidste helt uoverskueligt, og så er der større risiko for,
at de flytter tilbage til manden, og at volden fortsætter. I 2009 var det hver femte voldsramte
kvinde på krisecentrene, der flyttede tilbage til voldsudøveren.
Flere af de interviewede kommuner har kun få tilbud til voldsramte kvinder uden børn, når de
forlader krisecentret. Kun 28 pct. af de voldsramte kvinder får støtte fra kommunens socialforvaltning, når de skal forlade krisecentret igen49. Hvis kvinden har børn, er kommunen
lovmæssigt forpligtet til at tilbyde psykologhjælp og familierådgivning. Til voldsramte kvinder
uden børn kan kommunen tilbyde en ny bolig, men har som regel ikke tilbud derudover. En
krisecenterleder forklarer, at det faktisk ikke giver mening at inddrage kommunerne i sager,
hvor kvinden ikke har børn, fordi kommunerne ikke har noget at tilbyde disse kvinder:
”Til voldsramte kvinder over 18 år, der ikke har børn, findes der ikke rigtig nogen kommunale
tilbud. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle inddrage kommunen, når de ikke har noget at
tilbyde.”
Rigtig mange af de voldsramte kvinder har brug for hjælp og behandling, når de flytter ud af
krisecentret – også selv om de ikke har børn. ”Hvis man er psykisk nedbrudt og med meget
lavt selvværd på grund af flere års vold, kan alle de udfordringer, der følger med at flytte
alene, håndtere kontakten til det offentlige osv. være helt uoverskuelige,” forklarer projektleder Mette Mørk Nielsen.
Både krisecenterledere og kommunale sagsbehandlere efterlyser bedre muligheder for at
tilbyde psykologhjælp til de voldsramte kvinder.

48 Servicelovens § 50, stk. 7.
49 LOKK årsstatistik 2009, s. 55.
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KRISECENTRENES INDSATS MOD VOLD
Krisecentrene kommer på banen, når volden er opdaget
De fleste krisecentertilbud er målrettet situationen umiddelbart efter, at volden er opdaget.
Alle krisecentre tilbyder hjælp og støtte til den voldsramte kvinde og eventuelle børn i form
af husly, praktisk hjælp og forskellige tilbud, der skal stabilisere kvinden og yde psykisk og
fysisk støtte50. Mere end halvdelen af landets krisecentre tilbyder derudover også et efterværnstilbud. Indholdet i tilbuddene varierer dog fra krisecenter til krisecenter.
Krisecentrene kommer i kontakt med kvinderne på to måder: Enten henvender kvinden sig
selv til krisecentret, eller også henvises hun af en offentlig myndighed – typisk hjemkommunen51. I 2009 modtog krisecentrene i alt 14.728 henvendelser. I 65 pct. af tilfældene var
det kvinden selv, der henvendte sig, i 10 pct. af tilfældene en sagsbehandler, og i de resterende tilfælde kom henvendelsen fra venner, familiemedlemmer, politiet, et sygehus eller
andet. 50 pct. af henvendelserne handlede om, hvorvidt der var en ledig plads til kvinden på
krisecentret, 47 pct. handlede om samtaler/rådgivning, 9 pct. om efterværnsrådgivning, og
3 pct. var en del af et rådgivningsforløb52. Når kvinden selv henvender sig med ønske om at
tage ophold på krisecentret, vurderer krisecentrene – typisk ved en samtale med kvinden –
om hun falder inden for centrets målgruppe. Det er en indledende screening, hvor det afdækkes, om kvinden har været udsat for vold, og om hun har eventuelle misbrugsproblemer eller
psykiske lidelser. Langt de fleste krisecentre afviser misbrugere og psykiatriske patienter.
Krisecentrene er selvvisiterende. Det betyder, at det enkelte krisecenter selv vurderer, om den
enkelte kvinde er berettiget til at modtage centrets tilbud53. Hvis kvinden tilhører centrets
målgruppe, og der er plads på centret, tilbydes hun ophold. Hvis der ikke er plads på det
pågældende krisecenter, vil man typisk hjælpe hende videre til et andet krisecenter, der har
plads. 1.858 kvinder flyttede i løbet af 2009 ind på et krisecenter. Med disse kvinder fulgte
1.599 børn. Det er værd at bemærke, at den samme kvinde eller det samme barn godt kan
være registeret flere gange i denne statistik – enten fordi hun er flyttet på krisecenter flere
gange i løbet af året, eller fordi hun er blevet overflyttet fra ét krisecenter til et andet54.
Når kvinden er indskrevet på krisecentret, vil man i de fleste tilfælde kortlægge hendes situation og behov. Centrene tilbyder ofte praktisk hjælp til kvindens hverdag – f.eks. assistance
til dialogen med offentlige myndigheder og hjælp til de allermest nødvendige ting som penge
til tøj og mad. Typisk får kvinden hjælp af en kontaktperson på krisecentret, der følger hende
gennem hele opholdet. Ud over den praktiske hjælp vil centrene typisk tage samtaler med
kvinden og eventuelle børn. Samtalernes form og indhold varierer fra center til center, men
de har ofte socialpædagogisk karakter, og omdrejningspunktet er typisk at øge kvindens selvværd, give hende forståelse af voldens karakter og voldens konsekvenser o.l. Flere krisecentre tilbyder også rådgivning og samtaler til voldsramte kvinder, selv om kvinderne ikke er
flyttet ind på krisecentret.
Nogle centre har mulighed for at henvise kvinden til en eller anden form for behandling, f.eks.
psykologsamtaler, mens andre centre ikke har den mulighed. Derudover har enkelte krisecentre aktiviteter, der rækker ud over husly og støtte til voldsramte kvinder og børn. Nogle beskæftiger sig f.eks. med forebyggelse af vold og med oplysningskampagner.
25 af de 36 krisecentre, der har besvaret LOKK årsstatistik, angiver at have et efterværnstilbud til de voldsramte kvinder og børn, der er flyttet fra krisecentret55. Ifølge Mandag Morgens

50 Ifølge Servicelovens § 109 er alle kommuner forpligtet til at tilbyde ”midlertidigt ophold i boformer til
kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte”.
51 Servicelovens § 109, stk. 2.
52 LOKK årsstatistik 2009, s. 19 ff.
53 Servicelovens § 109, stk. 3.
54 LOKK årsstatistik 2009, s. 16. f.
55 LOKK årsstatistik 2009, bilag 51, side 169.
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interviews kan det konkrete indhold i de forskellige efterværnstilbud variere en del. Nogle
krisecentres efterværnstilbud giver f.eks. muligheden for at komme forbi til ”fællesspisninger”,
”en månedlig hotdog-klub” eller lignende på krisecentret, mens andre har dedikeret medarbejdere til efterværnsaktiviteter som hjemmebesøg, samtaler osv. Der er ligeledes stor forskel på
det antal timer, det enkelte krisecenter har afsat til efterværnsindsatsen uden for krisecentret,
og der er ikke nødvendigvis sammenhæng med krisecentrets størrelse.

Krisecentrenes største udfordring: For lidt systematik og professionalisme
Manglende gennemsigtighed og overblik over krisecentrenes tilbud
Det er uklart, hvilke tilbud de forskellige krisecentre har. Samtidig mangler der klare beskrivelser af, hvordan de enkelte krisecentre arbejder. Derfor er det svært for kommunerne og de
voldsramte kvinder at vide, hvad de kan forvente, når de henvender sig til et krisecenter. Det
er simpelthen uklart, hvad krisecentret kan hjælpe den enkelte kvinde med. De manglende
beskrivelser af krisecentrenes arbejdsmetoder er også en hindring for at arbejde systematisk
med at kvalitetsudvikle og forbedre krisecentrenes tilbud.
Alle 45 krisecentre i Danmark leverer den grundydelse, der er defineret i Servicelovens § 109.
Det vil sige, at de er et midlertidigt opholdssted, der leverer omsorg og støtte til kvinder og
eventuelle børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller en tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
For det enkelte krisecenter er der dog rigeligt rum til fortolkning af, hvad det i praksis vil sige
at yde omsorg og støtte. Krisecentrene har ikke blot forskellige tilbud, de bruger også forskellige faglige tilgange i deres arbejde. Nogle krisecentre har mulighed for at tilbyde kvinderne
decideret behandling f.eks. i form af psykologsamtaler, andre har et udbygget efterværnstilbud, mens andre igen ikke har nogen af delene. I det daglige arbejde med kvinderne og
børnene, f.eks. i forhold til samtaler, bliver der også brugt forskellige tilgange og redskaber.
Det betyder, at nogle krisecentre måske er bedst egnet til korte ophold for kvinder, der udelukkende skal bruge et beskyttet sted at bo i trygge rammer, mens andre krisecentre kan huse
kvinder over længere tid og yde behandling under og efter opholdet. En leder af et krisecenter
beskriver krisecentrenes arbejdsmetoder på følgende måde:
”Det helt store problem er, at vi aldrig har fået beskrevet en metode for voldsbearbejdning.
Vi gør alle, som vi finder bedst, fordi der ikke ligger nogen egentlig metode for det.”
Tilbudsportalen.dk er det tætteste, man i Danmark kommer på en oversigt over, hvad de
forskellige krisecentre tilbyder, og hvordan de arbejder. Hjemmesiden er tænkt som kommunernes og offentlighedens værktøj til at navigere i krisecentrenes tilbud, men den er kun
til begrænset hjælp i den sammenhæng. Det er ganske vist fastsat ved lov, at krisecentrenes
ydelser skal være beskrevet på Tilbudsportalen, men beskrivelserne er ofte relativt kortfattede og ukonkrete, i forhold til hvad der faktisk foregår på krisecentrene. For flere krisecentres vedkommende bliver der brugt relativt meget plads på at forklare, at centrene yder hjælp
til selvhjælp, empowerment, afklaring osv., men mindre plads på at beskrive, hvad disse
begreber dækker over, og hvordan centrene konkret arbejder med de voldsramte kvinder og
deres børn.
For nogle krisecentre er arbejdsmetoderne eksempelvis beskrevet således på Tilbudsportalen:
”Med udgangspunkt i kvindens egne ressourcer hjælpes hun til bedre at kunne mestre de
udfordringer, hendes liv giver.”
”Empowerment er en metode, der har som mål at hjælpe mennesker med at opnå kontrol
med og ledelse af deres liv.”
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”Faglig viden om voldens vilkår og følgevirkninger med uddannelsesprogram. Ordet ”krise” er
græsk og betyder ”fare/vendepunkt/udvikling”. Fysisk sikkerhed. Døgnåbent. Døgnvagt. Husreglement. Om muligt ledsageordning og praktisk hjælp. Fremadrettede anerkendende børneog voksen-krisesamtaler samt information og inspiration. Om muligt kontaktpersonordning.
Kulturoplevelser. Socialt samvær. Morgentræf. Humor. Inddragelse af kunstnere. Koordinering. Udslusning. Sikkerhedsplanlægning. Efterværn.”
Samme uklarhed gør sig gældende i forhold til de krisecentre, der tilbyder efterværn. Beskrivelserne på Tilbudsportalen begrænser sig ofte til at angive, at krisecentret har en efterværnsordning. Der er ingen nærmere beskrivelse af, hvad efterværnsordningerne præcist går
ud på. Som kommunal sagsbehandler eller voldsramt kvinde ved man altså ikke, om der er
tale om et efterværn, hvor den voldsramte kvinde kan komme til samtaler på krisecentret
efter sin udflytning, om hun kan modtage hjemmebesøg, eller om der f.eks. er tale om efterværn i form af fællesspisninger på krisecentret.
De kommunale sagsbehandlere samarbejder ofte med de samme krisecentre – typisk i kommunens nærområde. Det betyder, at de kender krisecentrets ydelser og derfor ved, hvad de
kan forvente af krisecentret. Manglende pladser eller en kvindes særlige behov, f.eks. for
skærpet sikkerhed og beskyttelse, kan dog betyde, at kvinden sendes til et andet krisecenter
længere væk. I alle tilfælde er det afgørende, at krisecentret er i stand til at matche kvindens
behov. En kommunal sagsbehandler, som Mandag Morgen har talt med, fremhæver betydningen af at kunne vælge et krisecenter, der svarer til den voldsramte kvindes behov:
”Der er kæmpe forskel på krisecentrene. Hvis kvinden er kommet et forkert sted hen, der ikke
passer til hendes behov, giver det problemer.”
Den manglende præcision og gennemskuelighed i beskrivelserne af, hvordan man arbejder
på krisecentrene, står som tidligere nævnt også i vejen for systematisk kvalitetsudvikling og
effektmåling på krisecentrene. Krisecentrene mangler de klare praksisbeskrivelser, man f.eks.
kender fra sundhedsområdet, hvor det sundhedsfaglige personale nøje beskriver alle konkrete handlinger i forbindelse med et indgreb eller en behandling.
”En forudsætning for at kunne måle og dokumentere effekten af en social indsats, som f.eks.
det arbejde, der udføres på krisecentrene, er, at der foreligger præcise og nøjagtige praksisbeskrivelser. Det skal stå helt klart, hvordan man arbejder, og hvad man har gjort, for at man
efterfølgende kan afdække, om det virker. Man skal så at sige vide, hvilken medicin patienten
har fået, for at kunne undersøge, om medicinen virker”, forklarer professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet, der forsker i psykotraumatologi.
Der mangler viden om kvaliteten og effekten af krisecentrenes tilbud
Krisecentrene er meget forskellige i størrelse, personalesammensætning og professionaliseringsgrad. De færreste krisecentre arbejder systematisk med at måle og dokumentere kvaliteten og effekten af deres arbejde. Sammenholdt med de tidligere beskrevne upræcise beskrivelser af krisecentrenes arbejdsmetoder er det svært at vide præcist, hvad man kan forvente
af det enkelte krisecenter i forhold til kvalitet, professionalisme og effekt af deres tilbud.
Størrelsen og personalesammensætningen på landets krisecentre er meget forskellig. Det
største krisecenter har 168 pladser, mens de mindste krisecentre har ca. 10 pladser til voldsramte kvinder og deres børn56. Så godt som alle landets krisecentre har socialrådgivere og/
eller pædagoger ansat. Til gengæld er det kun et mindretal, der har psykologer, sygeplejersker og/eller sundhedspersonale ansat. Kun 6 af de 36 krisecentre, der er repræsenteret i
LOKK årsstatistik for 2009, har en sygeplejerske og/eller andet sundhedspersonale ansat. Og
kun 6 krisecentre har en eller flere psykologer ansat. Nogle af de krisecentre, der ikke har
psykologer ansat, beskriver alligevel tilbud og metoder med psykoanalytisk og terapeutisk
56 LOKK årsstatistik 2009, bilag 49, s. 167.
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indhold. En forstander på et krisecenter uden psykologer ansat, beskriver i et interview med
Mandag Morgen stedets arbejdsmetode på følgende måde:
”Centret tilbyder krisehjælp til kvinderne, og derudover tilbyder vi at lave et såkaldt genogram
for kvinderne. Det er et diagram over kvindens familie og generationerne, der konstrueres
gennem kvindens egne ord og gennem samtaler med medarbejderne fra centret. Kvinden
fortæller om sine børn, forældre, bedsteforældre osv., og derigennem dannes et konfliktbillede, der hjælper kvinden til at forstå sin situation, reflektere over den og forbedre den.”
Andre krisecentre, der heller ikke har psykologer tilknyttet, forklarer, at de kan yde psykisk
førstehjælp, hjælpe til empowerment af kvinden o.l. Det tyder på, at der i nogle tilfælde kan
være mismatch mellem det, centrene fortæller, de kan tilbyde af effekter og behandlinger, og
det professionelle indhold i ydelsen. En krisecenterleder, som Mandag Morgen har talt med,
beklager, at nogle krisecentre lader socialpædagoger og socialrådgivere tage terapeutiske
samtaler med kvinderne:
”Socialpædagoger er uddannede til mange fine ting, men ikke til terapi og til den slags samtaler. Der skal en psykolog til. Det er ærgerligt, at nogle krisecentre er nødt til at lade pædagoger og socialrådgivere tage samtaler, som i virkeligheden skal tages af en psykolog.”
Brugen af frivillige i arbejdet på krisecentrene varierer også. Hovedparten af krisecentrene
baserer i en eller anden udstrækning deres arbejde på hjælp fra frivillige medarbejdere, mens
et mindretal af krisecentrene har meget få eller ingen frivillige medarbejdere57. Alle de krisecentre, Mandag Morgen har talt med, har interne retningslinjer for, hvad de frivillige kan
sættes til. Ingen af krisecentrene tillader f.eks., at de frivillige tager deciderede sagsrelaterede samtaler med de voldsramte kvinder eller deres børn. Ikke desto mindre er der stadig
relativt stor forskel på, hvilket ansvar de frivillige tildeles på de forskellige krisecentre. På
nogle centre kan de frivillige f.eks. være på vagt alene uden for åbningstiderne, mens der på
andre centre altid er professionelle til stede.
Til gengæld er det fælles for krisecentrene, at de kun i meget begrænset omfang måler effekterne af deres hjælp til de voldsramte kvinder og deres børn. Kun 5 af krisecentrene angiver på Tilbudsportalen, at de gennemfører effektevalueringer for at måle virkningerne af
deres arbejde. Langt hovedparten laver ingen effektmålinger, og de arbejder ikke systematisk
med at samle op på resultaterne på deres arbejde. Dette billede går igen i de interviews,
Mandag Morgen har gennemført med krisecenterledere – kun én af de interviewede krisecenterledere forklarer, at der på krisecentret arbejdes systematisk med effektmåling. Flere af
lederne er af den opfattelse, at det ikke giver mening at måle effekten af krisecentrenes arbejde. På Tilbudsportalen beskriver krisecentrene effekterne af deres tilbud i vendinger som
”øget selvtillid” og ”ny indstilling”, ”flere ressourcer” o.l., og nogle angiver klart, at der ikke
er gennemført effektmålinger på deres indsats. Herunder er tre eksempler på, hvordan krisecentrene beskriver effekterne af deres tilbud:
”Effekten kan måles ved, at kvinden får mere overskud til at agere i egen livssituation, tage
vare på sig selv og egne børn. Kvinden får selvindsigt og styrke til at markere egne grænser
på en hensigtsmæssig måde, så der åbnes for muligheden for et liv uden vold.”
”Volden ophører. Kvinden flytter i egen bolig. Kvinden kan beskytte sig selv og børnene mod
vold. Kvinden får overskud til at se på uddannelse og arbejde.”
”De fleste kvinder får en større forståelse for voldens konsekvenser. De oplever, at de får redskaber til fortsætte et liv uden vold. De føler sig anerkendte og værdifulde som mennesker.”

57 LOKK årsstatistik 2009, bilag 48, s. 166.
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En krisecenterleder vurderer, at det er at skyde over målet, hvis krisecentre påstår, at de kan
opbygge en kvindes selvværd i løbet af et ophold på et krisecenter. Hun siger:
”Det (at øge kvindens selvværd og kvindens evne til at tro på sig selv, red.) er altså en lang proces,
og der skal en psykolog til. Det er ikke noget, man gør i løbet af 46 dage på et krisecenter.”
Den manglende dokumentation af effekterne af krisecentrenes tilbud, kombineret med den
varierende størrelse, personalesammensætning, professionaliseringsgrad og de uklare praksisbeskrivelser, gør det svært at vurdere kvaliteten af de enkelte krisecentres tilbud.
Krisecentre inddrager ikke kommunerne
Nogle krisecentre er ikke systematiske i forhold til at kontakte kvindernes hjemkommuner.
Det fratager kommunerne muligheden for at komme på banen med psykologhjælp, familierådgivning og andre tilbud til de voldsramte kvinder og deres børn, som kommunerne er
lovmæssigt forpligtet til at tilbyde. I stedet oplever nogle kommuner, at krisecentrene kun
modvilligt sender kvinderne videre til andre tilbud efter opholdet på krisecentret. Finansieringsmodellen motiverer ikke krisecentrene til at inddrage kommunerne, og dette står i vejen
for et bredere samarbejde mellem kommuner og krisecentre.
Krisecentrene har varierende praksis for, om de kontakter den voldsramte kvindes hjemkommune undervejs i hendes ophold. Flertallet af krisecentrene forklarer, at de som hovedregel
orienterer kvindens hjemkommune om, at én af deres borgere har taget ophold på krisecentret. Dog forklarer enkelte krisecenterledere, at det beror på en konkret vurdering, hvad de
gør. En krisecenterleder estimerer, at ca. hver sjette eller syvende kvinde, der opholdt sig på
centret i det forgangne år, var anonym i forhold til sin hjemkommune58. Krisecenterlederne
forklarer, at de i de situationer tager kontakt til kommunen, hvis kvinden ønsker det, men at
de lader det være op til kvinden:
”Hvis kvinden ønsker at inddrage kommunen, får kommunen besked. Hvis kvinden ikke ønsker at inddrage kommunen, får kommunen ikke besked. Hvis kommunen kan være med til
at hjælpe kvinden med at nå hendes mål, inddrages den. Ellers ikke. Der er ingen standardprocedure, der tilsiger, at kommunen skal inddrages.”
Hvis kvinden har børn, er krisecentrene væsentligt mere konsekvente med at inddrage kommunerne. I de tilfælde følger flertallet af krisecentrene en helt fast praksis, hvor de kontakter
børne- og ungeforvaltningen i familiens hjemkommune, så kommunen har mulighed for at
tilknytte en sagsbehandler eller familierådgiver til sagen, iværksætte en udredning og følge op.
Flere af dem fortæller dog også, at det det sker, at kommunerne ikke inddrages, selv om der
er børn involveret. Dette billede bekræftes af statistikken. I 2009 underrettede krisecentret
ikke socialforvaltningen i 24 pct. af de tilfælde, hvor et barn opholdt sig på et krisecenter i
mere end en uge. På fire krisecentre orienterede man socialforvaltningen om under halvdelen
af børneopholdene i 200959. Den manglende underretning af kommunerne sker på trods af,
at medarbejderne i krisecentrene er underlagt skærpet indberetningspligt (se faktaboks på
side 50.
Hvis kvinden ikke ønsker det, kan hun altså på nogle krisecentre forblive anonym i forhold til
sin hjemkommune, så kommunen ikke får besked om hendes situation – også selv om hun
har børn. I hvert fjerde tilfælde, hvor et barn i 2009 opholdt sig på et krisecenter i mere end
en uge, blev kommunen ikke orienteret. Kommunerne er ellers – som tidligere nævnt - gennem Serviceloven forpligtiget til at tilbyde familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre og til at tilbyde psykologhjælp til børnene60. Men kommunerne er afhængige af indberetninger fra krisecentrene for at kunne sætte dette i værk.

58 Det er ikke oplyst, om disse kvinder har børn.
59 LOKK årsstatistik 2009, bilag 38, s. 156.
60 Servicelovens § 109, stk. 4 og stk. 5.
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Figur 12: Børn på krisecenter
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Figur 12: I hvert fjerde tilfælde, hvor et barn i 2009 opholdt sig mere end en uge på et krisecenter, informerede
krisecentret ikke socialforvaltningen om barnets vilkår.

Hvis krisecentret ikke kontakter kommunens sagsbehandlere, kan kommunerne i stedet opleve, at de først hører om kvinden, når deres økonomiafdeling modtager en regning for opholdet på krisecentret. En sagsbehandler i en københavnsk vestegnskommune siger om det:
”Vi hører mest bare om det (en kvindes ophold på et krisecenter, red.), når vi modtager
regningen fra krisecentret.”
Kommunens økonomiforvaltning giver heller ikke nødvendigvis sagsbehandlerne i kommunens socialforvaltning besked om kvinden, og under alle omstændigheder er det så ofte for
sent i forhold til at få kommunen på banen med eventuelle tilbud om familierådgivning eller
psykologbehandling. De kommunale sagsbehandlere, Mandag Morgen har talt med, kan af
gode grunde ikke vide, hvor mange sager de ikke hører om. En leder af familieenheden i en
mellemstor kommune forklarer, at hun har en klar mistanke om, at der er flere kvinder fra
kommunen, der tager ophold på krisecentre, uden at krisecentret inddrager hendes
medarbejdere:
”Jeg har spurgt alle mine sagsbehandlere, og der er ingen af dem, der i løbet af de seneste
to år har fået henvendelser fra krisecentre om, at de har nogen af vore borgere boende. Det
kan da godt undre mig, at det skulle være tilfældet.”
En sagsbehandler fra en anden kommune har direkte erfaringer med, at kommunen ikke er
blevet kontaktet i forbindelse med, at kvinder fra kommunen er kommet på krisecenter:
”Det er ikke altid, vi får besked fra krisecentret om, at de har én af vore indbyggere boende.
Som kommune har vi handleforpligtelse i forhold til disse kvinder, og derfor er det problematisk, hvis vi ikke får besked om situationen. Det er problematisk i forhold til, at kommunen
mister muligheden for at give et bedre eller billigere tilbud til kvinden.”
I de tilfælde hvor kontakten mellem krisecentret og kommunen rent faktisk bliver etableret,
er samarbejdet dog ikke altid problemløst. Flere af de kommunale sagsbehandlere, Mandag
Morgen har talt med, oplever, at en del af krisecentrene er træge i forhold til at ”give slip på
kvinden” og sende hende videre til et andet tilbud – f.eks. i kommunalt regi. De kommunale
sagsbehandlere oplever, at krisecentrene lader kvinderne blive boede for længe på krisecentret i stedet for at overveje andre mulige tilbud. En sagsbehandler fra en mindre kommune
forklarer:
”Mange af disse kvinder har jo alle mulige andre vedvarende problemer ud over vold, som
man jo kan grave rundt i, hvis man vil. Og det oplever jeg nogle gange, at man dyrker ude i
krisecentrene. Når det akutte behov for ophold i forbindelse med volden er overstået, er det
måske ikke relevant, at kvinden bliver boende på krisecentret. Så er det måske et andet tilbud, hun har behov for.”
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En sagsbehandler fra en københavnsk omegnskommune beskriver en lignende oplevelse:
”Man skal selv være meget opsøgende over for krisecentrene, i forhold til at man fra kommunens side gerne vil have dem (de voldsramte kvinder, red.) videre fra krisecentret.”
15 pct. af kvindernes ophold på krisecentre var i 2009 længere end 90 dage61.
Finansieringsmodellen, der fastlægger kommunernes betaling til krisecentrene for opholdene,
motiverer ikke til samarbejde mellem krisecentre og kommuner. Visitation til ophold på krisecentrene ligger som nævnt udelukkende hos krisecentrene. Det betyder, at krisecentrene selv
bestemmer, hvilke kvinder der må være hos dem, og de kan også selv fastsætte længden af
kvindernes ophold.
Under den nuværende finansieringsmodel betaler kommunerne for ophold på krisecentrene
uden at have nogen mulighed for at kontrollere eller diskutere krisecentrenes visitation til
opholdene. Om dette siger en kommunal sagsbehandler:
”Hvis kommunen ikke får noget at vide om kvinderne, ud over at de har en regning for opholdet, som de skal betale, er det ligesom at give krisecentrene en blankocheck. Et ophold
koster i størrelsesordenen 2.500 per dag, og hvis kommunerne ikke får noget at vide om
denne udgift før meget lang tid efter opholdets start, kan det blive dyrt for kommunen, og vi
mister muligheden for at komme på banen med et andet tilbud til kvinden.”
Risikoen for, at et ophold på et krisecenter bliver en langvarig affære, har fået enkelte af
kommunerne i analysen til at vægre sig imod at henvise voldsramte kvinder til krisecentre –
medmindre der virkelig ikke er andre muligheder. I stedet vælger disse kommuner at sende
de voldsramte kvinder på vandrehjem, hotel eller endda på campingpladser. En praksis, som
krisecentrene er meget kritiske over for.

61 LOKK årsstatistik 2009, bilag 18, s. 136.
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FORSLAG TIL AT STYRKE INDSATSEN MOD
VOLD I NÆRE RELATIONER

Mandag Morgen og TrygFonden anbefaler, at indsatsen mod vold i nære relationer styrkes i alle
fire faser af indsatsen: Forebyggelse, opsporing, behandling og efterværn (se figur herunder).
Mange forskellige aktører har arbejdet med at bekæmpe vold i nære relationer gennem de
sidste årtier. Men der kan gøres mere for at løfte kvaliteten i indsatsen og tilføre den mere
systematik og professionalisme i alle dens fire faser:
Fase 1: Forebyggelsen, der skal forhindre, at volden opstår.
Fase 2: Opsporingen, der skal opdage og gribe ind over for tilfælde, hvor en mand eller kvinde
er udsat for vold fra sin partner, og hjælpe parterne videre til behandling, støtte og omsorg.
Fase 3: Behandlingen, støtten og omsorgen, der skal hjælpe voldsofferet, voldsudøveren
og evt. børn – og fjerne volden fra familien.
Fase 4: Efterværnet, der er støtte og vejledning til udslusning og rehabilitering efter behandlingen. Efterværnet vil derved ofte blive til en form for forebyggelse, der skal forhindre volden
i at genopstå.

Figur 13: Faser i indsatsen mod vold i nære relationer
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Figur 13: Mandag Morgen og TrygFonden anbefaler, at indsatsen mod vold i nære relationer styrkes i alle fire
faser: forebyggelse, opsporing, behandling og efterværn.

VI SKAL INVESTERE I FOREBYGGELSE AF VOLD
KORT SAGT: Vi kan blive bedre til at forebygge vold i nære relationer. Men det kræver, at vi
bruger flere ressourcer på systematisk forebyggelse. I dag er kun en brøkdel af de ressourcer,
samfundet bruger på vold i nære relationer, øremærket til forebyggende arbejde.
Ved at investere flere ressourcer i forebyggelse vil det højst sandsynligt være muligt at reducere forekomsten af vold – og derved spare samfundet for de personlige lidelser og økonomiske
omkostninger, som volden påfører samfundet og ofrene. Vi skal forebygge bredspektret ved at
arbejde med holdninger i samfundet, f.eks. gennem undervisning og oplysning i folkeskolen.
Samtidig skal vi også bruge den viden, vi har om, i hvilke grupper volden er mest udbredt, til
at målrette forebyggelsen. For eksempel ved at klæde de relevante offentlige aktører på til at
udbrede viden om, hvordan man kommunikerer i parforhold og løser konflikter uden at ty til
vold. Effekten af forebyggelsesindsatsen kan være svær at dokumentere, men særligt i forhold
til risikogrupperne kan der arbejdes på at evaluere det forebyggende arbejdes.
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En analyse af de omkostninger, partnervold påfører samfundet, viser, at langt hovedparten af
de offentlige ressourcer bruges, når volden er sket. Flest penge går til ophold på krisecentre,
behandling af voldsofrene i sundhedsvæsenet, retsvæsenets arbejde med at efterforske og
dømme i voldssager samt tabt produktion som følge af volden. Der ligger enkelte forebyggende tiltag i de nationale handlingsplaner mod vold – typisk forskellige oplysnings- og kampagnetiltag – og der foregår også en række forebyggende tiltag på forskellige krisecentre og
i LOKK-regi; men de udgør kun en meget lille del af de ressourcer, samfundet bruger på
volden, og det er ikke sat i system. En del af arbejdet med f.eks. at behandle volden og udsluse voldsofre efter ophold på krisecentrene har også en forebyggende effekt ved at modvirke, at volden gentager sig, ligesom voldsudøverens tur gennem retsvæsenet kan have det.
Flere af de øvrige kommunale sociale indsatser kan naturligvis også bidrage til at forebygge
vold i nære relationer. Dette ændrer dog ikke på, at man i den nuværende indsats mod vold
i nære relationer bruger næsten alle pengene på aktiviteter i faserne efter volden har fundet
sted. Spørgsmålet er, om der ikke er et investeringspotentiale, hvor man ved at investere flere
ressourcer i at arbejde systematisk med en både bredspektret og målrettet forebyggelse af
volden, kan spare nogle af de penge, der i dag f.eks. bruges, efter volden har fundet sted.
En bredspektret forebyggelsesindsats sigter mod at påvirke holdningsdannelsen i samfundet
ved hjælp af oplysning og undervisning, f.eks. i folkeskolen. Kærestevold og partnervold er et
relativt stort problem blandt unge. 12 pct. af unge kvinder og 5 pct. af unge mænd har været
udsat for psykisk, fysisk eller seksuel vold fra en tidligere eller nuværende kæreste, og dette
er sandsynligvis med til at øge deres risiko for også senere at blive udsat for partnervold62.
En folkeskole, der lærer børn og unge om selvværd, grænsedragning og gensidig respekt – i
forbindelse med seksualundervisningen, men også i indskoling og mellemskolen – kan være
med til at forebygge, at unge bruger vold til konfliktløsning, når de gør sig deres første erfaringer med parforhold, og også senere i livet. En undersøgelse blandt unge indikerer, at de
unge oplever, at seksualundervisningen i folkeskolen i høj grad handler om sikker sex og
sexsygdomme og ikke om normer i kæresteforhold63. Det tyder på, at der i folkeskolen kan
gøres mere for at tale mere bredt med børn og unge om værdier og adfærd generelt og
specifikt i parforhold. Diskussionen om ligestilling og kønsroller er ligeledes relevant, når man
taler om den bredspektrede voldsforebyggelse. Kvinder er i langt højere grad end mænd ofre
for vold i nære relationer. Arbejdet med at sikre ligeværd og respekt mellem kønnene er derfor
et vigtigt element i forebyggelsen af vold i nære relationer.
Flere ressourcer til forebyggelse vil kunne kombineres med viden om voldens udbredelse og
bruges til at målrette forebyggelsestiltag til de grupper, hvor vi i dag ved, at vold i nære relationer er mest udbredt. Viden fra offentlige registre og spørgeskemaundersøgelser har bidraget til at give et billede af de befolkningsgrupper, hos hvilke volden er mest forekommende. Vi kan f.eks. tegne en ret præcis profil af de mænd og kvinder, der anmelder og
anmeldes for vold i nære relationer. De kvinder og børn, der i dag kommer på krisecenter,
kender vi også meget til. Denne viden kan bruges mere aktivt til at målrette forebyggelsen af
vold. Flere af de offentlige institutioner, der er i berøring med voldens risikogrupper, kan aktiveres til at forebygge vold i nære relationer. Men det kræver, at der afsættes ressourcer, så
forebyggelsen af volden indtænkes i frontlinjen. Ligestillingsministeriet og det tidligere Videnscenter for Socialt Udsatte har udarbejdet materiale til fagpersoner, der kommer i berøring
med ofre for vold i nære relationer. Der blev i 2004 lavet såkaldte ”faglige værktøjskasser” til
politiet, læger og sygeplejersker, kommunale fagpersoner, fagfolk omkring småbørn og fagfolk i skoler og fritidstilbud. Dette materiale går i dybden med, hvordan fagpersonalet kan
opdage og håndtere volden, når den er opstået. Der tales ikke om, hvordan disse faggrupper
via deres arbejde kan bidrage til at forebygge volden. Der er behov for at inddrage et forebyggelsesfokus i materialet til de offentlige institutioner. For eksempel uddannelse i at formidle

62 Unge og kærestevold i Danmark, Nina Maria Schütt, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen,
2008.
63 Unge og kærestevold i Danmark, Nina Maria Schütt, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen,
2008, s. 107 f.
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viden om, hvordan man håndterer og løser konflikter i et parforhold uden at ty til vold. Videnskabelige undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem dårlig kommunikation i
parforhold og tilbøjeligheden til at være fysisk voldelig64. Formidling af redskaber til kommunikation og konfliktløsning til voldens risikogrupper kunne medvirke til at forebygge vold i
nære relationer. Det er f.eks. relevant viden for følgende aktører:
Psykiatrien
Videnskabelige undersøgelser tyder på, at der er en sammenhæng mellem psykiske problemer
og risikoen for at ende i et voldeligt parforhold65. Studier har f.eks. vist, at der i parforhold,
hvor den ene part er depressiv, ofte vil være flere problemer med at løse konflikter og problemer, hvilket kan øge risikoen for partnervold. Samtidig er personer med depressive symptomer
mere tilbøjelige til at omgås og eventuelt finde en partner i udsatte grupper eller i grupper med
afvigende adfærd. Dette kan også øge risikoen for at ende i et voldeligt parforhold. Der er altså
gode grunde til, at sundhedspersonalet i psykiatrien skal have viden om vold i nære relationer
og tænke forebyggelse af vold ind, når de arbejder med patienter med psykiske lidelser. Det
kan eksempelvis ske, ved at man taler om håndtering af konflikter i parforhold, hvor den ene
part er depressiv, eller ved at man taler med depressive patienter om, hvem de omgås.
Jobcentre og beskæftigelsesforvaltninger
Voldsramte kvinder og voldsudøvende mænd har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet
end befolkningen generelt. Arbejdsløshed kan være med til at sætte familier under pres og
skabe konflikter i et parforhold. Socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunernes beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre kan eventuelt medvirke til at forebygge, at konflikterne
løses med vold. Ved at kende til og henvise til viden om konfliktløsning og eventuelt have
kendskab til rådgivningstilbud om, hvordan man bedst løser konflikterne ikke-voldeligt, kan
vold i nære relationer forebygges også på jobcentrene.

FORSLAG 1:
Der skal investeres flere ressourcer i en bredspektret og målrettet forebyggelse
af vold i nære relationer.
Effekt: Flere tilfælde af vold undgås potentielt, og det kan spare samfundet og
den enkelte for nogle af voldens omkostninger.

64 Communication and frightening behavior among couples with past and recent histories of physical marital
aggression, Gordis, Margolin & Vickerman, 2005.
65 Psykiske problemer og voldsudsættelse blandt kvinder – en follow-up-undersøgelse, Astrid Gisèle Veloso,
2010, s. 73 ff.
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VIDEN OM OPSPORING AF VOLD SKAL FORANKRES
KORT SAGT: Mange voldsforløb kan standses langt tidligere, end det sker i dag. Det kræver,
at de grupper af social- og sundhedsfagligt personale, der møder borgerne, bliver bedre til at
bemærke tegn på vold og får redskaber til at hjælpe voldsramte familier videre til hjælp og
støtte. Der er udarbejdet materiale, der uddanner det relevante fagpersonale til at opdage og
håndtere tilfælde af vold, men analysen viser, at der stadig er huller i gruppernes viden. Det
er derfor nødvendigt, at der gøres mere for at forankre viden om vold i nære relationer i de
offentlige institutioner. Det kan ske ved at pålægge alle relevante offentlige institutioner at
udpege en ansvarlig vidensperson for vold i nære relationer eller at udarbejde en politik for
håndteringen af vold i nære relationer.
Flere centrale spillere i indsatsen mod vold mangler viden om vold i nære relationer. Læger,
sygeplejersker, kommunale sagsbehandlere, pædagoger, folkeskolelærere, politibetjente og
andre af de offentligt ansatte, der i deres daglige arbejde støder på ofre og udøvere af vold i
nære relationer, ved for lidt om emnet. Som en krisecenterleder forklarer:
”Man kunne godt ønske sig mere viden om feltet generelt, hos både sagsbehandlere, skoler
og daginstitutioner – i det hele taget hos alle, der har med mennesker at gøre. Så kunne man
hurtigere blive opmærksom på problemet.”
En undersøgelse af 106 forskellige uddannelsesinstitutioner, der uddanner pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer, politibetjente, jurister, læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, social- og sundhedsassistenter og fysioterapeuter, viser, at undervisning i
vold mod kvinder kun indgår i ca. halvdelen af uddannelserne, og at det kun er obligatorisk
stof på en fjerdedel af uddannelserne66.
Konsekvensen af den manglende viden er, at volden overses og får lov at fortsætte, uden at
offer og udøver får tilbud om behandling og støtte. 25 pct. af de kvinder, der i 2009 boede på
et krisecenter, og som inden opholdet havde fortalt en kommunal sagsbehandler om volden,
oplevede at socialforvaltningen ikke hjalp dem i forhold til volden67.

Underretningspligt – alles ansvar
Ifølge Servicelovens § 154 har alle, der har kendskab til, at et barn eller et ungt menneske
udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb m.v. eller lever under forhold,
der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen.
Underretningspligten er skærpet for offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, for
læger og for personer, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale
eller andre problemer. Disse grupper skal underrette kommunen, når de i deres virke bliver
bekendt med forhold for et barn eller en ung under 18 år, der må give formodning om, at
barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Når kommunen modtager en underretning,
skal kommunen foretage en indledende vurdering af sagen. Hvis kommunen skønner, at der
er forhold, der giver anledning til at tro, at barnet kan have behov for støtte, skal der iværksættes en grundig undersøgelse af barnets forhold efter Servicelovens § 50, og på den
baggrund vurderes, om barnet har behov for støtte.

66 Vold i familien – et forsømt eller prioriteret undervisningsemne, Ann Maskell, Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, 2005, s. 8.
67 Der er tale om 124 tilfælde.
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Nordjyllands Politi går foran
Nordjyllands Politi har som den første politikreds i landet etableret et samarbejde med Dialog
mod Vold om at sikre, at alle mandlige udøvere af partnervold får et tilbud om behandling.
Aftalen indebærer, at der etableres en særlig enhed under Nordjyllands politi. Enheden skal
gennemføre efterfølgende, opsøgende besøg hos alle mænd og kvinder i politikredsen, hvor
der foreligger en anmeldelse af partnervold. Besøget skal ske inden for 8 dage efter, at
politiet har modtaget anmeldelsen. Enheden skal forsøge at få en aftale med den voldelige
mand om, at Dialog mod Vold må kontakte ham med et behandlingstilbud.
Ved siden af aftalen med DMV har Nordjyllands Politi, som den eneste politikreds i landet,
skrevet indsatsen mod vold i nære relationer ind i politidirektørens resultatkontrakt. Der
står simpelthen i den nordjyske politidirektørs resultatkontrakt, at der skal sættes særlig
fokus på vold i familien.

Og 21 pct. af de børn, der i 2009 var på krisecenter med deres mor, og som inden opholdet
havde fortalt en lærer eller pædagog om volden, havde oplevet, at der ikke var blevet fulgt
op på deres fortælling om vold68. Og det selv om disse faggrupper har skærpet underretningspligt – se faktaboks. På samme måde mangler også læger og sygeplejersker på skadestuer
og hospitaler viden om, hvordan de skal forholde sig til ofre for og udøvere af vold i nære
relationer, og politiet kritiseres også for ikke at gøre nok for at stoppe volden, f.eks. ved ikke
i tilstrækkelig grad at sørge for, at volden bliver anmeldt og efterforsket.
Det er derfor nødvendigt, at de nævnte faggrupper får tilført den nødvendige viden og bliver
bevidste om emnet. Det handler ikke om, at alle fagpersoner skal være eksperter i håndtering
af vold. Nogle grupper af offentligt ansatte skal udelukkende have den viden, der er nødvendig for at bemærke tegn på vold og eventuelt søge hjælp til at håndtere situationen. F.eks.
skal alle børneprofessionelle som et minimum klædes på, så de kan løfte deres skærpede
indberetningspligt, hvis de har mistanke om, at børn vokser op i voldelige hjem.
Der er behov for, at den enkelte offentlige institution overvejer, hvilken viden de forskellige
medarbejdere skal have om vold i nære relationer, og hvordan man bedst forankrer denne viden i institutionen. Der kan f.eks. være tale om at udarbejde en skriftlig politik for, hvordan en
mistanke om vold i nære relationer opdages og behandles i organisationen, eller at udpege og
uddanne særlige videnspersoner i organisationen. Videnspersonerne kan f.eks. have til opgave
at sikre, at der følges op på mistanker om vold, og at voldstilfælde sendes videre til personer,
der er i stand til at rådgive og visitere offer og udøver til det rette tilbud om støtte og behandling. Et eksempel er Nordjyllands Politi, der har nedsat en særlig enhed, som skal sikre, at alle
mænd, der er anmeldt for partnervold, får et tilbud om behandling (se faktaboks).

FORSLAG 2
Relevante offentlige institutioner, der møder borgerne i deres arbejde, pålægges
at udarbejde en politik for håndtering af mistanker om vold i nære relationer, og
at udpege en vidensperson, der har den nødvendige viden til at følge op på
mistanker om vold og sikre at voldstilfælde håndteres korrekt.
Effekt: Flere tilfælde af vold i nære relationer opdages, og voldsoffer og voldsudøver henvises til støtte og behandling.

68 LOKK årsstatistik 2009, s. 89.
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KVALITETEN I BEHANDLINGEN AF VOLDSOFRE OG VOLDSUDØVERE
SKAL LØFTES
KORT SAGT: Mandag Morgen og TrygFondens analyser viser, at de tilbud om behandling og
støtte, der i dag findes til voldsofre og voldsudøvere, trænger til et kvalitetsløft. Indsatsen
mod vold i nære relationer kunne vinde ved at rykke tættere på øvrige sociale indsatser, mens
ligestillingsaspektet kunne nedtones. Dette skal sikre en nuanceret debat på feltet, og at feltet
lærer og udveksler viden med andre social- og sundhedspolitiske indsatser. Hvis krisecentre,
kommuner og andre aktører på området får en mere fælles forståelse og et fælles sprog for
den gode indsats mod vold, vil det styrke indsatsen. Der er behov for begreber og definitioner,
der præcist grupperer voldsoffer og voldsudøver, samt for præcise termer og standarder, der
beskriver indholdet i forskellige tilbud. Tilbuddene om støtte og behandling bør i højere grad
specialiseres og tilpasses det enkelte voldsoffer og den enkelte voldsudøvers situation. Derudover skal arbejdet med at behandle og støtte voldofre og voldsudøvere have tilført mere
viden om, hvilke tilbud der faktisk virker og har en effekt. I dag gøres der alt for lidt for at
måle og dokumentere effekten af det arbejde, der f.eks. foregår på krisecentrene.

Fra kønspolitik til socialpolitik
Vold i nære relationer skal i højere grad behandles som et socialt problem og i mindre grad som
et spørgsmål om ligestilling og kønspolitik. Historisk er indsatsen mod vold i nære relationer
drevet frem af kvindebevægelsen, med ligestillingsperspektivet som et af omdrejningspunkterne. Ligestilling bør stadig være en central del af forebyggelsen af volden, hvor man arbejder
på at fremme ligeværd mellem kønnene. Men den kønspolitiske retorik, der i en vis grad præger feltet, kan også være en hindring for arbejdet med at udvikle og nuancere indsatsen mod
vold. Hvis vold i nære relationer betragtes som et særligt kønspolitisk problem frem for et
socialt problem, bremser det mulighederne for vidensudveksling og læring fra andre social- og
sundhedspolitiske områder. Der er en risiko for, at det kønspolitiske perspektiv forhindrer, at
feltet udvides med nye parter, der kunne bidrage til at løfte indsatsen – at feltet lukker sig om
sig selv. Derudover er der en risiko for, at den kønspolitiske retorik fører til en unuanceret
debat, hvor det bliver et spørgsmål om ”mændene mod kvinderne”. Hvis fortællingen forenkles
til, at mænd er skurke, mens kvinder er ofre, bliver det vanskeligt at skabe en indsats, der kan
rumme nuancerne. Og det bliver vanskeligt at engagere mænd i indsatsen.

FORSLAG 3:
Indsatsen mod vold i nære relationer skal i højere grad tænkes som en social
indsats, og ikke primært som en ligestillingspolitisk indsats.
Effekt: En højere grad af vidensudsveksling og læring fra andre social- og sundhedspolitiske indsatser, samt inddragelse af en bredere partnerkreds i indsatsen.

Der er brug for et fælles sprog
Indsatsen mod vold i nære relationer bærer præg af, at der mangler et præcist sprog og fælles
begreber at arbejde ud fra. Det viser Mandag Morgen og TrygFondens research- og analysearbejde. Der er ikke en terminologi, der er fælles for krisecentre, kommuner og de andre
aktører, der er involveret i indsatsen.
Både WHO og CEDAW-konventionen leverer overordnede definitioner på, hvad det kan indebære at være voldsramt. Men begge definitioner er for abstrakte og overordnede til, at de kan
danne grundlag for det konkrete arbejde i f.eks. kommuner og på krisecentre. Der er derfor
behov for meget mere præcise værktøjer, der kan gruppere voldsofrene og beskrive deres
situation, og som kan bruges af alle aktører, der er involveret i indsatsen mod vold i nære
relationer. Det kunne for eksempel være brugbart at kategorisere voldsofrene i forhold til,
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hvor traumatiserede de er af volden, og dermed hvilke tilbud om støtte og behandling de har
brug for. Beskæftigelsesindsatsens opdeling af arbejdsløse i matchgrupper kunne være et
eksempel til inspiration.
Det ville også være nyttigt, hvis der var fælles termer og standarder for indholdet i de forskellige tilbud om behandling og støtte til voldsramte og voldsudøvere. Analysen viser, at der er
stor forskel på, hvordan krisecentrenes tilbud er beskrevet, og hvad de forskellige begreber
dækker over på de forskellige krisecentre. Her er der behov for en standardisering af beskrivelserne og måske en certificering, så et bestemt tilbud altid indholdsmæssigt dækker over
et bestemt indhold. Det vil lette samarbejdet mellem de involverede aktører og gøre det lettere at matche det enkelte voldsoffer med den rigtige indsats.

FORSLAG 4:
Ofrene for vold i nære relationer skal inddeles i matchgrupper afhængigt af, hvor
traumatiserede de er af volden og af deres sociale situation.
Effekt: Tilbuddene til voldsofrene kan målrettes i langt højere grad, hvis man
systematisk opdeler voldsofrene i grupper, efter hvor traumatiserede de er af
volden. Lettere traumatiserede vil kunne klare sig med relativt enkle og kortvarige tilbud om støtte, mens længerevarende krisecenterophold kan målrettes de
svært traumatiserede. Det ville betyde en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne til indsatsen.
Matchgrupperne skal suppleres med en tilsvarende standardisering af indholdet
i tilbuddene til voldsofre og voldsudøvere. På den måde bliver det lettere at finde
et tilbud, der svarer til behovet hos det enkelte voldsoffer og den enkelte voldsudøver.

Tilbud til voldsofre og voldsudøvere skal differentieres og specialiseres
Der er behov for mere målrettede og individuelt tilpassede tilbud til det enkelte voldsoffer og
den enkelte voldsudøver. Tilbuddene skal have en højere grad af differentiering og specialisering, så der både er mulighed for støtte og behandling til de mere ressourcestærke voldsofre
og voldsudøvere og for tilbud, der henvender sig til de grupper, der slås med en masse andre
sociale problemer ud over volden. Derudover mangler der også tilbud til de 8.000 voldsramte
mænd, der i dag har ingen eller kun meget få steder at gå hen og få hjælp.
Det er kun et mindretal af de kvinder, der hvert år udsættes for vold i nære relationer, der
tager ophold på krisecentrene. Derudover er nogle af de interviewede kommuner også tøvende med at henvise voldsramte kvinder til krisecentrene. De oplever krisecentrene som et
for dyrt og indgribende tilbud og vælger i stedet at tilbyde kvinderne ophold på hoteller,
vandrehjem eller lignende. Det er imidlertid problematisk. Også ressourcestærke voldsofre
kan have brug for at tale med en professionel, der kender til problematikkerne omkring partnervold. Det er altså nødvendigt at udvikle et ”lettere ”og mindre indgribende tilbud til de
kvinder, der ikke ser sig selv som målgruppen for krisecentrene, og som måske ikke har brug
for et decideret krisecenterophold for at komme videre. Tilbud som kommunerne også vil
være villige til at henvise kvinderne til.
Regeringens handlingsplan fra 2010 lægger allerede op til, at Ligestillingsministeriet og Socialministeriet skal udvikle en ny model for åben og anonym rådgivning til de kvinder, der i
dag ikke tager på krisecenter69. Man kunne f.eks. oprette voldsskadestuer til disse kvinder. På
voldsskadestuerne kunne kvinderne opholde sig kortvarigt, hvis de akut mangler et sted at
69 National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, 2010.
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opholde sig, og eventuelt modtage et ambulant tilbud om støtte og behandling. Samtidig er
der dog også behov for at indsamle mere viden om denne gruppe, for der er stadig et stort
mørketal. De voldsofre og voldsudøvere, der håndterer volden uden at inddrage politi, skadestuer og krisecentre, ved man kun meget lidt om. Og det samme gælder deres børn. Hvis der
skal udvikles tilbud om behandling, støtte og omsorg, som disse grupper også oplever som
relevante, kræver det mere viden om, hvem de er, og hvilke behov de har.
Samtidig oplever krisecentrene, at deres brugergruppe ændrer sig og får mere komplekse
behov. De kvinder, der opsøger krisecentrene i dag, har flere sociale problemer, og andelen
af kvinder uden dansk statsborgerskab er vokset. Det stiller store krav til krisecentrene at
kunne håndtere disse gruppers behov. Flere af de krisecenterledere, som Mandag Morgen har
talt med, føler sig meget udfordret af de nye problematikker, der f.eks. er i forhold til udvisningstruede voldsramte kvinder og kvinder med forskellige psykosociale problemer. Der er
derfor et klart behov for, at krisecentrene får specialiseret viden, så de kan håndtere de
komplicerede behov. Det kræver f.eks. indgående kendskab til sociallovgivningen og udlændingelovgivningen at rådgive disse kvinder korrekt. Mandag Morgen og TrygFonden foreslår,
at nogle krisecentre certificeres som ”superkrisecentre” med specialiseret viden om særlige
gruppers problematikker og deraf følgende behov for omsorg, støtte og behandling. På superkrisecentrene kunne kvinder i særligt komplicerede situationer opholde sig i længere tid og
modtage målrettet støtte og behandling.

FORSLAG 5:
Krisecentrene skal specialiseres og differentiere deres tilbud.
Effekt: Specialiserede, målrettede tilbud kan give den enkelte voldsramte kvinde
den rigtige hjælp.
Krisecentrene kunne lade sig inspirere af udviklingen inden for sundhedssektoren. Mindre krisecentre – voldsskadestuer – bemandet med fagpersoner med
indsigt i partnervold kunne visitere kvinderne og vurdere deres behov.
”Lettere tilfælde” kunne tilbydes kortvarigt ophold på en voldsskadestue og evt.
et ambulant behandlingsforløb.
”Komplicerede tilfælde” kunne blive visiteret videre til et større superkrisecenter
med specialiseret viden i netop den pågældende kvindes problematik. Her kunne kvinderne bo i længere perioder, samtidig med at de modtog behandling.
Opdelingen i voldsskadestuer og superkrisecentre ville kunne spille sammen med
opdelingen af voldsofre i matchgrupper, som er beskrevet tidligere i rapporten.
Det vil sige, at voldsofre fra en ”lettere” matchgruppe tilbydes behandling på en
voldsskadestue, mens de tungere matchgrupper behandles på superkrisecentre.
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Vi skal have mere viden om, hvad der virker
Der er behov for viden om, hvilke tilbud om behandling, støtte og omsorg der virker. Analysen
viser, at der i dag gøres alt for lidt for at måle og dokumentere effekten af det arbejde, der
f.eks. foregår på krisecentrene.
På landets krisecentre foregår der et stort arbejde med at yde støtte og omsorg til voldsramte
kvinder og deres børn. Men arbejdet foregår i store træk uden nogen dokumenteret og fælles
tilgængelig viden om, hvilke tilbud om støtte og behandling der virker. Der findes ingen faste
modeller eller metoder for krisecentrenes arbejde, og der er stor forskel på, hvilke tilbud de
forskellige krisecentre har, og hvordan man arbejder.
”Nu har kvindekrisecentrene fungeret i 30 år. Der er ingen, der fra centralt hold har bedt om
en evaluering af deres arbejde. Får kvinden det, hun har brug for? Mange af centrene er
opstået ud fra, at kvinder hjælper kvinder. Krisecentrene gør et godt stykke arbejde, men der
er behov for at udefrakommende ser på dem for at vurdere, om de kan gøre deres arbejde
endnu bedre. Der er aldrig blevet spurgt om eller undersøgt, hvad der virker,” siger Lene
Johannesson, der er sekretariatschef i LOKK.

Mødrehjælpen dokumenterer behandlingen
Mødrehjælpen tilbyder behandling og støtte til voldsramte mødre og deres børn.
Behandlingsmodellerne er bl.a. udviklet på baggrund af national og international forskning i
arbejdet med mennesker, der lider af posttraumatisk stress. I forhold til de voldsramte mødre
består behandlingen af gruppebehandling, der ifølge flere undersøgelser skulle være den bedste
og mest effektive behandlingsmetode til voldsramte kvinder.
Mødrehjælpen har opstillet en række effektmål for behandlingen, som der måles på opnåelsen
af undervejs. Der måles f.eks. på andelen af kvinder i behandling, der oplever symptomer på
depression, posttraumatisk stress eller andre former for stress.

I analysen har flere af de interviewede sagt, at det ikke er muligt at måle effekten af det
arbejde, der udføres på krisecentrene. Men hvis ikke man kan måle og dokumentere effekten
af krisecentrenes arbejde, er det meget svært at udvikle det. Der bør arbejdes systematisk
med præcist at beskrive indholdet i krisecentrenes tilbud. På baggrund af indholdsbeskrivelserne kan andre aktører end krisecentrene arbejde med at lave opfølgende målinger af tilbuddenes effekt. Ask Elklit, der er professor i psykologi ved Syddansk Universitet med særlig
viden om psykotraumatologi, har arbejdet med at måle effekten af behandlingstilbud til både
voldsofre, voldtægtsofre og incestofre. Og Ask Elklit vurderer, at det er muligt at overføre
tilgangene herfra til krisecentrenes arbejde.
Organisationen Mødrehjælpen arbejder også systematisk med at måle effekten af deres behandlingstilbud til voldsramte mødre og deres børn. Se faktaboks.

FORSLAG 6:
Krisecentrene pålægges at beskrive og dokumentere indholdet i deres indsats,
og andre aktører involveres i arbejdet med at dokumentere effekten af eventuelle behandlingstilbud.
Effekt: Øget viden om, hvilke tilbud der gør en forskel og hjælper de voldsramte
kvinder videre. Det vil på længere sigt føre til et kvalitetsløft i indsatsen og
dermed en mere effektfuld indsats.
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EFTERVÆRN OG UDSLUSNING KRÆVER BEDRE SAMARBEJDE
KORT SAGT: Manglende samarbejde og vidensdeling mellem de aktører, der er involverede i
voldsindsatsen, betyder, at efterværnet ofte tabes på gulvet. Statsforvaltninger, kommuner,
krisecentre og andre involverede aktører skal samarbejde for at sørge for, at voldsofre og
voldsudøvere får den nødvendige hjælp og støtte hele vejen igennem – også i efterværnsfasen. Krisecentrene og kommunerne er centrale aktører i mange tilfælde af vold i nære relationer. Alligevel glipper samarbejdet mellem dem ofte. Problemerne er flere – dels er der stor
forskel på kommunernes tilgang til indsatsen, og deres sagsbehandlingstider er for lange;
dels undlader krisecentrene i nogle tilfælde at inddrage kommunerne. Derfor er det nødvendigt at tænke sagsgangene igennem, så der skabes sammenhængende forløb, der hjælper
voldsofre og voldsudøvere ud på den anden side efter et behandlingsforløb. Samtidig er det
også nødvendigt at udvikle en bredere palet af efterværnstilbud, der også henvender sig til
de voldsofre, der ikke tager på krisecenter.
Samarbejdet og vidensudvekslingen mellem de mange aktører, der er involveret i voldsindsatsen, skal forbedres for at sikre, at voldssagerne følges helt til dørs. Statsforvaltninger, kommuner, krisecentre og andre involverede aktører skal samarbejde for at sørge for, at voldsofre
og voldsudøvere får den nødvendige hjælp og støtte hele vejen igennem – også i efterværnsfasen. Det er den eneste mulighed for at sikre, at voldsofrene får den støtte, de har brug for,
når de er på vej ud til et nyt liv efter volden. I dag tabes sager og dermed mennesker på gulvet
på grund af manglende samarbejde, f.eks. mellem krisecentre og kommuner.
Krisecentrene og kommunerne er centrale aktører i mange tilfælde af vold i nære relationer.
Alligevel glipper samarbejdet mellem dem ofte. Analysens interviews med kommunale sagsbehandlere og krisecenterledere viser, at det i nogle tilfælde er relativt tilfældigt, hvordan en
sag om vold i nære relationer kommer igennem kommunerne og krisecentrene. Kun 3 ud af
98 kommuner har nedskrevne politikker for deres arbejde med vold, og krisecentrene er som
beskrevet relativt uklare i deres beskrivelse af, hvad der faktisk foregår hos dem. Det er f.eks.
svært for udenforstående at gennemskue, hvilke tilbud om efterværn det enkelte krisecenter
har. Dermed bliver det usikkert, om det enkelte voldsoffer får lige præcis det tilbud om efterværn, hun faktisk har brug for. Og det er netop i forbindelse med udslusningen af de voldsramte kvinder, at samarbejdet mellem kommuner og krisecentre indimellem glipper.

Københavns Kommune samarbejder med krisecentre om børn og unge
Københavns Kommune har en fast samarbejdsaftale med krisecentre. Formålet med aftalen
er at forpligte krisecentrene og kommunens børnefamilieenheder til at sikre, at børn og unge
på krisecentre får den nødvendige støtte.
Aftalen indebærer bl.a.:
Krisecentret skal efter behov hurtigst muligt efter indflytningen indkalde til et møde mellem
krisecentret og relevante sagsbehandlere fra kommunen. Kommunen skal tilsvarende sikre,
at der senest en uge efter krisecentrets henvendelse er aftalt en mødedato.
Der fastsættes arbejdsgange for, hvordan krisecenter og kommune skal samarbejde i forhold til psykologbehandling til børn, tilbud om familierådgivning og § 50-undersøgelser.
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Nogle krisecentre inddrager ikke kommunerne i sager om voldsramte kvinder – heller ikke
selv om den voldsramte kvinde har børn. I 2009 underrettede krisecentrene ikke socialforvaltningen i 24 pct. af de tilfælde, hvor et barn opholdt sig på et krisecenter i mere end en
uge. På fire krisecentre orienterede man socialforvaltningen om under halvdelen af børneopholdene i 200970. Dette på trods af, at medarbejderne på krisecentrene også er omfattet af
offentligt ansattes skærpede underretningspligt. Lovgivningen tillader kvinderne anonyme
ophold på krisecentrene, men hvis ikke krisecentrene inddrager kommunerne, når der er børn
involveret, kan kommunerne ikke komme på banen med de tilbud om familierådgivning og
psykologbehandling, som de er forpligtet til af lovgivningen. Til gengæld kan en lang sagsbehandlingstid fra kommunernes side eller ventetid på en ny bolig betyde, at de voldsramte
kvinder får forlænget deres ophold på krisecentrene unødigt. Kommunerne har i dag fire
måneder til at undersøge, om børn og unge, der er med deres mor på krisecenter, har behov
for særlig omsorg og støtte – de såkaldte § 50-undersøgelser. Den lange sagsbehandlingstid
betyder, at en kvinde med børn, der ikke vil vente på kommunens sagsbehandling, i nogle
tilfælde skal flytte ud af krisecentret på egen hånd og etablere sig uden støtte. Det kan være
uoverskueligt for de kvinder, der i forvejen er medtagne af et langvarigt voldeligt forhold.
Der er altså flere huller i samarbejdet mellem kommuner og krisecentre, der betyder, at
voldsofre og voldsudøvere ikke får det tilbud om efterværn, de har brug for og krav på. Det
er derfor nødvendigt at etablere arbejdsgange, der lukker de huller, hvor tilfældigheden kommer til at råde. Et første skridt i retning af at sikre samarbejdet mellem krisecentre og kommuner er at lave en samarbejdsaftale. Se faktaboks om Københavns Kommunes samarbejdsaftale. Spørgsmålet er dog, om den slags samarbejdsaftaler ikke kan udvikles og gøres endnu
strammere. Aftalen gælder f.eks. i dag kun for børn og unge, der er med deres mor på krisecenter. Man kunne udvide aftalen til at gælde for samtlige kvinder, der tager ophold på krisecentrene. Flere krisecenterledere efterspørger kommunale tilbud til de kvinder, der er på
krisecentre, men som ikke har børn. I dag har de fleste kommuner intet at tilbyde voldsramte
kvinder uden børn. Det er derudover også værd at diskutere, om alle landets kommuner skal
pålægges at udarbejde den slags samarbejdsaftaler. Eksemplet på en samarbejdsaftale fra
Københavns Kommune forholder sig dog ikke til, hvor lang tid kommunen bør have til §
50-undersøgelser. Det er i den sammenhæng relevant at diskutere, om kommunernes tid til
§ 50-undersøgelser skal gøres kortere end de fire måneder, der gælder i dag.
På længere sigt kan det også være relevant at bringe andre tiltag i spil, som måske vil kunne
øge kommunikationen og vidensdelingen mellem kommuner og krisecentre. Det er f.eks.
værd at diskutere, om krisecentrene fortsat selv skal have visitationsretten. Det bør også
overvejes, om voldsramte kvinder fortsat skal kunne opholde sig anonymt på krisecentrene,
eller om krisecentrene skal pålægges altid at inddrage kommunen, når en kvinde tager ophold
på et krisecenter.

FORSLAG 7:
Alle landets kommuner pålægges at udarbejde samarbejdsaftaler med krisecentre, der fastlægger ansvarsfordelingen og tidsrammerne for samarbejdet om
kvinder og børn på krisecentre.
Effekt: Samarbejdet mellem kommuner og krisecentre bliver forbedret, og vi
sikrer sammenhængen i behandlingen af voldssagerne.

70 LOKK årsstatistik 2009, bilag 38, s. 156.
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