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Kortlægning af aktiviteter og publikationer om vold i hjemmet 

 

Indledning 

Mary Fonden er stiftet med et formål om at bekæmpe social isolation, hvor indsatsen er koncentreret 
inden for tre områder, nemlig ’Mobning og Trivsel’, ’Vold i Hjemmet’ og ’Ensomhed’. Arbejdet sker 
dels ved at få sat emnerne på dagsorden i den offentlige debat, dels via identificering, udvikling og 
gennemførsel af projekter på skoler, SFO'er, krisecentre og andre steder i livet, hvor mennesker står 
alene. 

Indeværende kortlægning omhandler indsatsområdet for vold i 
hjemmet. Gennem konkrete projekter og kommunikation er det 
Mary Fondens ambition at støtte voldsudsatte til at skabe sig et 
liv uden vold, at bidrage til, at voldscirklen brydes gennem fore-
byggende indsats, samt at øge vidensniveauet om volden og 
dens konsekvenser.1 

Denne kortlægning spiller primært ind i det identificerende ar-

bejde i forhold til at afsøge eksisterende aktiviteter og indsatser 

på området for vold i hjemmet og vold i nære relationer. Kort-

lægningen skal således indgå som baggrundsmateriale for Mary 

Fondens arbejde med deres strategi på området. 

Kortlægningen er gennemført af Oxford Research i maj og juni 2017. Den bygger på omfattende og 

dybdegående desk research samt dialog med relevante nøgleaktører på området for vold i hjemmet. 

  

                                                 
1 Mary Fondens Årsberetning 2016 

”Vold er aldrig acceptabel og kan 
aldrig retfærdiggøres. Alligevel lever 
tusindvis af familier med den store, 

mørke hemmelighed, som vold i 
hjemmet er. Udefra kan det være 

svært at forstå, at kvinderne bliver i 
et voldeligt forhold, men ofte er kvin-

derne bundet til deres partner af 
mange forskellige årsager, fx børn, 
økonomi, frygt eller kærlighed.” 

(Mary Fonden) 
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Kortlægning af aktiviteter og publikationer om vold i hjemmet 

1. Overordnet søgestrategi 

Kortlægningen er gennemført med afsæt i en overordnet søgestrategi, hvor udgangspunktet har været 
tilgængelige eksisterende oversigter, herunder Socialstyrelsens oversigt over tilbud til forskellige mål-
grupper, Ligestillingsafdelingens nye litteraturstudie samt den nationale handlingsplan til bekæmpelse 
af vold i familien og i nære relationer. Et væsentligt greb i søgestrategien har været sneboldsmetoden. 
For kortlægningen af aktiviteter har det betydet, at vi på baggrund af de eksisterende oversigter har 
trukket noget viden om forskellige aktiviteter og publikationer, som vi så har brugt til at søge videre 
ud fra. Herefter har vi søgt målrettet på relevante aktørers hjemmesider, herunder krisecentre, 
NGO’er, forskningsinstitutioner og myndigheder. Alt dette blev desuden suppleret med en søgning 
på internettet ved hjælp af Google og Google Scholar ud fra en række kriterier.2  

For at gøre kortlægningen mere komplet har vi herefter haft dialog med relevante nøgleaktører på 
området3 for at få ’verificeret’ oversigten samt spørge om, hvorvidt de havde kendskab til aktiviteter 
og publikationer, vi endnu ikke havde identificeret på listen. Eller hvorvidt, de har samarbejde med 
andre aktører, som vi endnu ikke havde identificeret. Af disse årsager kontaktede vi både NGO’er (fx 
Mødrehjælpen, Red Barnet mv.) og myndigheder med henblik på at kortlægge aktiviteter (fx Social-
styrelsen, Ligestillingsafdelingen), udøvende aktører (fx krisecentre) samt forskere og universitetsbib-
lioteker for at kortlægge publikationer. Fokus her var især på de temaer, typer og målgrupper, som var 
mindre godt dækket af eksisterende oversigter, fx litteratur om vold mod børn, specialer fra universi-
teterne og lokale aktiviteter. Dialogen med nøgleaktørerne ledte til yderligere målrettet søgning. 

Den samlede søgestrategi er illustreret i figuren nedenfor. 

 

 

                                                 
2 Se bilag 1 
3 Se bilag 2 for konkrete organisationer  

Eksisterende 
oversigter

Målrettet 
søgning på 

nettet

Verificering 
af  udkast Samlet 

oversigt

Sneboldssøgning 
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2. Kortlægning af aktiviteter 

Følgende kapitel indeholder kortlægningen af aktiviteter og indsatser på området for vold i hjemmet. Dette omhandler udelukkende 
igangværende aktiviteter i juni 2017, som både kan være i form af projekter eller aktiviteter, som er i drift. 

2.1 OPTÆLLING AF AKTIVITETER  

Tabel 1 viser en optælling over aktiviteter, projekter og 
indsatser fordelt på otte målgrupper og en rest-kategori. 
De otte målgrupper er: børn og unge generelt, børn og 
unge med minoritetsbaggrund, voksne med minoritets-
baggrund, voldsudsatte kvinder, voldsudsatte mænd, 
voldsudsatte voksne, voldsudøvere, fagpersoner/institu-
tioner/organisationer mv. En enkelt indsats (Lev Uden 
Vold) er målrettet både voldsudøvere og voldsudsatte, 
hvorfor den tælles med i begge kategorier.  

Som det fremgår af tabellen henvender cirka 30 pct. af 
aktiviteterne sig til børn og unge4, hvor 6 pct. henvender 
sig specifikt til børn og unge med minoritetsbaggrund. 
Cirka 70 pct. af tilbuddene henvender sig til voksne, det 
være sig både voldsudsatte, voldsudøvere og fagperso-
ner. 8 pct. af alle tilbud henvender sig til voksne med mi-
noritetsbaggrund. 40 pct. henvender sig til voldsudsatte, 
hvor tilbud specifikt til mænd udgør 2 pct. af alle aktivi-
teter. 3 pct. af tilbuddene er målrettet voldsudøvere. Til-
bud, indsatser og aktiviteter målrettet fagpersoner mv. 
udgør 15 pct. af alle tilbud – herunder hører både opkva-
lificering, kurser, håndbøger mv.  

                                                 
4 Her medregnes undervisningsmateriale målrettet børn og unge. 

Tabel 1. Optælling fordelt på målgrupper 

 

1) Disse fem tilbud henvender sig til hhv. både børn, unge og voksne; forældre og bedsteforældre; den 
brede     befolkning og hele familier 
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Vi har også udført en optælling fordelt på aktiviteternes geografiske placering i 
otte kategorier: de fem regioner, landsdækkende tilbud, digitale/telefoniske til-
bud samt aktiviteter på Grønland (jf. tabel 2 nedenfor). Digitale og telefoniske 
tilbud dækker både over telefonrådgivning, chats, undervisningsmaterialer og an-
dre onlinetilgængelige tilbud. Landsdækkende betyder i nogle tilfælde hele rigs-
fællesskabet (dvs. også Grønland og Færøerne, særligt krisecentre), mens det i 
størstedelen af tilfældene kun er Danmark. Derudover tæller en aktivitet med 
eksempelvis telefonisk rådgivning og personlig rådgivning i Aarhus både som 
placeret i Region Midtjylland og som et digitalt/telefonisk tilbud, hvorfor der er 
flere optalte aktiviteter tilsammen end i optællingen fordelt på målgrupper.  En-
kelte aktiviteter har ikke angivet præcis lokation, hvorfor de ikke indgik i optæl-
lingen – det drejer sig fx om krisecentre med hemmelig adresse af sikkerheds-
hensyn.  

 

2.1 OVERSIGTERNES STRUKTUR 

Overordnet er kortlægningen af aktiviteter delt op efter målgrupper; børn og unge (0-25 år) og voksne (18 år+). Aldersmæssigt kan 
der være overlap mellem aktiviteternes målgrupper, men i disse tilfælde blev der i kortlægningen lagt vægt på, om aktiviteten eksplicit 
henvendte sig til ”unge” snarere end ”voksne”.  

Under hver overordnet målgruppe har vi valgt at lade typen af aktivitet være styrende, således at aktiviteterne er struktureret i føl-
gende rækkefølge; først tilbud med hjemmel i lov, dernæst tilbud og aktiviteter organiseret i krisecentre, herefter materiel hjælp, be-
handlingstilbud, rådgivningstilbud, kampagner og apps samt slutteligt materialer (herunder undervisningsmaterialer), undervisning og 
workshops. Dette valg af struktur betyder imidlertid, at den samme aktørs indsatser ikke nødvendigvis står samlet i oversigten, eller 

Tabel 2. Optælling fordelt på geografisk område 
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at samtlige aktiviteter målrettet undermålgrupper som fx voldsudøvere, hhv. mænd og kvinder, etniske og religiøse minoriteter mv. 
står samlet. For hver aktivitet besvares følgende: 

• Formål: Hvad er aktivitetens formål? 

• Målgruppe: Hvad er indsatsens konkrete målgruppe? 

• Omfang og udbredelse: Hvilket geografisk område dækker aktiviteten, fx en kommune, landsdækkende, region? 

• Beskrivelse af struktur og metode: Hvordan gør de? 

• Organisering/forankring: Hvem er aktør? Projekt/drift? Hvordan er det finansieret? Statsligt, kommunalt, satspulje, NGO 
mv. 

Børn og unge (0-25 år) 

Navn på indsatsen 
(web-adresse) 

Formål Målgruppe(r) Omfang og 
udbredelse 

Beskrivelse af 
struktur/me-
tode 

Organise-
ring/foran-
kring 

Indsatser med hjemmel i lov 

Børnehuse 

 

 

Formålet med børnehusene er, at børn 
og unge, der har været udsat for seksu-
elle eller voldelige overgreb, får kvalifi-
ceret, koordineret og skånsom indsats 
på ét samlet sted 

Børn og unge, 
hvor der er viden 
el. mistanke om 
vold eller seksuelle 
overgreb (0-17 år) 

Landsdækkende Del af kommunalt 
beredskab, hvor 
personale med re-
levant faglig bag-
grund koordinerer 
og gennemfører 
indsatser for at 
hjælpe og skåne 
barnet; politi, soci-
alrådgivere, syge-
plejersker mv.  

Samarbejde ml. 
kommuner, sy-
gehusvæsen og 
politi, efter Ser-
viceloven §50a. 
Understøttet af 
Socialstyrelsen 

Familieorienteret rådgivning  Børn, unge og familier kan få hjælp og 
rådgivning om alle aspekter, der har 
betydning for målgruppen 

Børn, unge og fa-
milier med van-
skeligheder i fami-
lien   

Landsdækkende Åbent, anonymt 
og gratis tilbud i 
form af konsulent-
bistand, netværks- 
eller samtalegrup-
per, rådgivning om 

Kommunalt til-
bud i børne-/fa-
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familieplanlægning 
mv. 

milieforvaltnin-
gen efter Ser-
viceloven §11 

Foranstaltninger, herunder 
anbringelse 

Kommunen kan iværksætte foranstalt-
ninger til hjælp for et barn eller en ung, 
hvor det vil have væsentlig betydning 
for deres særlige behov  

Børn og unge med 
særligt behov for 
støtte 

Landsdækkende Kommunen kan 
efter børnefaglig 
undersøgelse give 
barnet eller den 
unge ophold i dag-
tilbud, støtte i 
hjemmet, familie-
behandling, an-
bringelse i pleje, 
aflastning mv. 

Børne-/familie-
forvaltningen i 
en enkelte kom-
mune, efter Ser-
viceloven §52 

Psykologbehandling til børn 
på krisecentre  

Hjælp og støtte til ledsagende børn via 
tilbud om psykologbehandling 

Børn, der er ledsa-
ger mor på krise-
center 

Landsdækkende Op til ti timers 
psykologbehand-
ling af autoriseret 
psykolog under 
opholdet eller i 
umiddelbar forlæn-
gelse heraf 

Kommunalt, 
forankret i hver 
kommune, efter 
Serviceloven 
§109 stk. 8 

Indsatser forankret i krisecentre 

Arbejde med børn, som led-
sager mor på krisecenter 

 

Alle krisecentre arbejder med børn som 
er traumatiseret, hvor formålet er at 
hjælpe og støtte disse børn, så de kan få 
et bedre liv fremadrettet  

 

Børn, som ledsa-
ger mor på krise-
centre, som kan 
være traumatiseret 
eller sekundær 
traumatiseret 

Landsdækkende 
(på kvindekrise-
centre) 

De forskellige kri-
secentre anvender 
forskellige metoder 
og greb. Fx struk-
tureret og voksen-
styret leg og aktivi-
teter for at op-
bygge følelsesmæs-
sige ressourcer hos 
børnene. Herunder 
yoga, wellness, 
sundhedsuge, mu-
sikdag, ture ud af 

Tilbud til børn 
på krisecentre 
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huset mv. samt 
børnesamtaler  

På ferie med mor 

LOKK  

 

Arbejdsmarkedets Feriefond yder 
støtte til humanitære/almennyttige or-
ganisationers arbejde med at arrangere 
ferieophold for børn og familier, der 
midlertidigt er ude af stand til at for-
sørge sig selv. Herunder LOKK, som 
hjælper med at søge støtte til, at kvin-
der med børn kan komme på ferie, 
mens de bor på krisecenter for at give 
dem et pusterum i deres udfordrende 
situation 

Børn som ledsager 
mor på krisecenter 

Landsdækkende Ferieophold for 
børn, der har op-
hold på krisecen-
ter, og deres 
mødre 

Arbejdsmarke-
dets Feriefond 

Indsatser med materiel hjælp 

En håndsrækning 

Mødrehjælpen 

En Håndsrækning har til formål at 
støtte udsatte børn og deres familier. 
Pengene skal gå til akut økonomisk 
hjælp til de børn og familier, der har al-
lermest brug for det.  

Egmont Fonden uddeler denne støtte 
via fire organisationer, herunder Mød-
rehjælpen 

Udsatte børn og 
deres familier, her-
under familier, 
hvor vold i hjem-
met er en realitet  

Landsdækkende  Et beløb til børn 
og unge kan fx 
være støtte til fri-
tidsaktiviteter, fe-
rielejr, julehjælp el-
ler andet, der styr-
ker muligheden for 
at leve et normalt 
børne- eller ung-
domsliv 

 

Egmont Fonden 
har afsat 50 mio. 
kr. til En Hånds-
rækning i perio-
den 2017-2021 

Rygsække 

Mary Fonden 

 

Rygsækken har to formål: konkret at 
udfylde børnenes basale behov for for-
nødenheder; samt symbolsk at vise 
børnene, at de bliver set, hørt og at 
vold ikke er acceptabelt. Fungerer som 
pædagogisk redskab for krisecentrenes 
medarbejdere 

Alle børn, der 
kommer på krise-
center med deres 
mor 

Landsdækkende 
(Danmark, 
Grønland og 
Færøerne) 

Rygsæk, tilpasset 
barnets køn og al-
der, indeholder toi-
letsager, en bamse, 
skolesager, post-
kort fra Kronprin-
sessen, bøger  

Samarbejde med 
LOKK, økono-
misk samarbejde 
med Ole Kirk’s 
Fond, pensione-
rede medarbej-
dere fra LEGO 
pakker rygsække, 
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Gyldendal spon-
sorerer bøger 

Behandlingsindsatser 

Dialog mod Volds behand-
ling til børn 

http://dialogmod-
vold.dk/stoettende-samtaler-
boern-voldsramte-familier/ 

 

At hjælpe børn i voldsramte hjem med 
at snakke om deres oplevelser, følelser, 
bearbejde dem mv. 

Børn og unge i 
voldsramte fami-
lier (0-25 år) 

Landsdækkende 
tilbud, behand-
ling i Køben-
havn, Aarhus 
og Odense 

Individuelle samta-
leforløb og grup-
peforløb med nar-
rativ tilgang 

Del af Askov-
Fonden, aner-
kendt behand-
lingstilbud hos 
bl.a. Kriminal-
forsorgen, kom-
muner, krisecen-
tre, politi mm. 

Familiebehandling ved trau-
merelateret vold 

DIGNITY Institute 

https://dignityinsti-
tute.dk/hvad-goer-vi/reha-
bilitering/projekter/familie-
behandling-ved-traumerela-
teret-vold/ 

Formålet er at stoppe traumerelateret 
vold i familier med flygtningebaggrund 

Børn (under 18 år) 
i familier, hvor der 
udøves psykisk 
og/eller fysisk 
vold og mindst et 
familiemedlem er 
traumatiseret eller 
sekundært trauma-
tiseret, samt resten 
af familien 

København 10-12 måneders 
forløb med trau-
mebehandling til 
børn og voksne, 
parterapi, familie-
terapi, samarbejds-
møder og net-
værksmøder. Gra-
tis og mulighed for 
tolk. Efter henvis-
ning fra fx læger 

Midler fra A. P. 
Møller og Hu-
stru Chastine 
McKinney Møl-
lers Fond til al-
mene Formaal, 
Bikubenfonden, 
Augustinusfon-
den 

Kærestevoldsramte unge 

Center for selvmordsforsk-
ning 

http://selvmordsforsk-
ning.dk/projekter/kae-
restevoldsramte-unge/ 

Kærestevoldsramte unge får redskaber 
til at bearbejde negative følger af kære-
stevold og til at forebygge, at den unge 
indgår i nyt voldeligt forhold 

Unge der har væ-
ret udsat for kære-
stevold 

Fremgår ikke, 
centret ligger i 
Odense 

Målgruppen identi-
ficeres via elektro-
nisk spørgeskema 
(Ungdomsbaro-
metret), behand-
ling er Travellers – 
Livet er en rejse, et 
interventionspro-
gram med fokus på 
at fremme person-
lige færdigheder. 
Individuelle forløb 

Implementering 
af Handlingspla-
nen til bekæm-
pelse af vold i 
familien og nære 
relationer, mid-
ler fra Ministe-
riet for Ligestil-
ling 
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eller gruppeforløb 
- gratis 

Rådgivningsindsatser 

Børneklubber 

Københavns politi 

NA Børn – bl.a. børn 
fra voldsudsatte 
familier 

København NA Drives af Kø-
benhavns Politi 

Bryd Tavshedens anonyme 
rådgivning 

https://www.brydtavshe-
den.dk 

Bryd Tavsheden hjælper børn og unge 
med at sætte ord på deres problemer 
med vold. Rådgiverne lytter, svarer på 
spørgsmål, giver råd og støtte i proces-
sen med at bryde tavsheden 

Børn og unge, der 
udsættes for fysisk 
og/eller psykisk 
vold af deres for-
ældre eller kæreste 
(13-19 år) 

Landsdækkende 
(telefonisk og 
digitalt, person-
lig samtale i 
København) 

Anonym speciali-
seret rådgivning 
via brevkasse, per-
sonlig samtale, 
chat og telefonop-
kald 

Virksomheds-
samarbejde, 
NGO, statslige 
tilskud, satspul-
jemidler, tilskud 
fra fonde, afhol-
delse af events, 
drift 

Børnerådets Børneportalen 

http://boerneportalen.dk/ 

Formålet med Børneportalen er at 
hjælpe børn og unge til at finde de råd-
givningstilbud, der bedst kan hjælpe 
dem, oplyse dem om deres rettigheder, 
herunder ift. fysisk og psykisk vold, 
misbrug og overgreb 

Primært børn (10-
15 år), sekundært 
voksne omkring 
børn og unge (fag-
personer, fritids-
foreninger mv.) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Alle tilbud på Bør-
neportalen er gra-
tis, anonyme, ud-
dannet/trænet per-
sonale, formidlet 
til børn/unge, bør-
nevenlige åbnings-
tider og alment an-
erkendt 

Finansieret af 
satspuljemidler 
via Socialmini-
steriet 

Børns Vilkårs anonyme råd-
givning (BørneTelefonen) 

https://bornetelefonen.dk/ 

 

BørneTelefonen er oprettet for at give 
børn mulighed for at få gode råd og en 
at tale med for således af afhjælpe små 
og store problemer 

Voldsudsatte børn 
og unge (0-25 år) 

Landsdækkende 
(digitalt og tele-
fonisk) 

 

Akut rådgivning af 
frivillige med rele-
vant børnefaglig 
baggrund gennem 
telefon, chat og 
SMS. 

NGO, tilskud 
fra satspujlemid-
ler, TrygFonden, 
drift 

Børns Vilkårs bisidderord-
ning (BørneTelefonen) 

Bisidderordningen hjælper børn før, 
under og efter et eller flere møder med 

Børn og unge, der 
skal til møde med 
kommunale eller 

Landsdækkende Efter opkald til 
BørneTelefonen 
ringes barnet inden 

NGO, tilskud 
fra satspuljemid-
ler, TrygFonden, 
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https://bornetelefo-
nen.dk/bisidder-
b%C3%B8rnetelefonen 

offentlige myndigheder. Bisidderen un-
derstøtter barnets inddragelse i egen 
sag, sikrer at barnets rettigheder over-
holdes, og at barnets ønsker kommer 
til udtryk 

andre myndighe-
der (0-18 år) 

24 timer op af en 
frivillig, professio-
nel bisidder med 
socialrådgiverbag-
grund, der giver 
gratis rådgivning 
og støtte 

Egmont Fon-
den, drift 

Danmarks Mønsterbryder 
Colleges Coach- og mentor-
ordning 

https://www.dmbc.dk/ 

Formålet er at være de udsatte børn og 
unges foretrukne støtte, når forældre 
og/eller systemet ikke lytter og hjælper 

Unge der lever 
med fysisk og/el-
ler psykisk vold 

NA Coach- og mentor-
ordninger til børn 
og unge fra narra-
tivt perspektiv, 
bruger ACT-teori, 
coaching, mindful-
ness 

Sponsorater, do-
nationer, bruger-
betaling. Laver 
også samarbejde 
med kommuner 

Ditforhold.gl 

http://ditforhold.gl/da/ 

At forebygge kærestevold blandt unge 
grønlændere 

Unge mænd og 
kvinder, både kæ-
restevoldsudsatte 
og deres venner 

Grønland (digi-
talt) 

Brevkasse (samar-
bejde med MIO), 
historier, test og 
quiz, henvisning til 
andre tilbud 

Udviklet af De-
partementet for 
Familie og Ju-
stitsvæsen. Lå-
ner materialer 
fra DKR’s dit-
forhold.dk/for-
vildmeddig.dk 

Etnisk Ungs Anonyme råd-
givning 

www.etniskung.dk 

Etnisk Ung hjælper unge med anden 
etnisk baggrund end dansk i æresrela-
terede familiekonflikter med rådgiv-
ning, støtte og information om de un-
ges juridiske rettigheder 

Unge med anden 
etnisk baggrund 
end dansk, som 
oplever æresrelate-
rede problemstil-
linger og konflik-
ter i familien, her-
under vold og 
trusler (15-25 år) 

Landsdækkende 
(digitalt og tele-
fonisk) 

Akut og anonym 
personlig, telefo-
nisk og brevkasse-
rådgivning fra råd-
givere med social-
faglig eller anden 
relevant baggrund 
til både unge, her-
udover materiale til 
fagfolk 

Drives af RED-
Safehouse med 
støtte fra UIM  

http://www.etniskung.dk/
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Etnisk Ungs Konfliktmæg-
ling 

Mæglingen skal skabe dialog mellem 
den unge og familien, øge den unges 
sikkerhed og give parterne mulighed 
for at finde en tilfredsstillende løsning 

Unge, der er udsat 
for æresrelaterede 
konflikter, herun-
der vold og trusler 

Landsdækkende Uddannede kon-
fliktmæglere afhol-
der møder med fa-
milien og den unge 
adskilt for at over-
komme problemer 
med ubalance i 
magtforholdet ml. 
parterne 

Drives af RED-
Safehouse med 
støtte fra UIM 

Exitcirklen – Nej til psykisk 
vold og social kontrol 

http://www.exitcirklen.dk/ 

At piger og kvinder har et forum, hvor 
de kan tale om deres problemer, ac-
ceptere sig selv, bryde med tabu og en-
somhed og bryde den onde cirkel med 
psykisk vold 

Piger og kvinder, 
der er udsat for 
psykisk vold, so-
cial kontrol og re-
ligiøs social kon-
trol 

København, 
Aarhus og 
Odense 

Anonyme samtale-
grupper i 10 ugers 
forløb, der alle har 
oplevet psykisk 
vold el. social kon-
trol. Frivillige både 
fagpersoner eller 
”erfarings”-perso-
ner 

Frivillighedsba-
seret, medlem-
skab påkræves 
(årlig pris: 250 
kr.), fondsmid-
ler, støttemed-
lemsskaber, mid-
ler fra Køben-
havns kommune 

Exit TABU – Tal, Accepter, 
Bryd Ud 

https://www.amagerbla-
det.dk/drenge-og-maend-
rammes-ogsaa-af-psykisk-
vold-og-social-kontrol/ 

At drenge og mænd har et forum, hvor 
de kan tale om deres problemer, ac-
ceptere sig selv, bryde med tabu og en-
somhed og bryde den onde cirkel med 
psykisk vold 

Drenge og mænd, 
der er udsat for 
psykisk vold og 
social kontrol i 
nære relationer (16 
år+) 

Amager, 
Brøndby og 
København 

Anonyme samtale-
grupper (unge- og 
voksengrupper), 10 
ugers forløb, kog-
nitiv og narrativ 
metode.  

Frivillighedsba-
seret, medlem-
skab påkræves 
(årlig pris: 250 
kr.), fondsmid-
ler, støttemed-
lemsskaber, mid-
ler fra Køben-
havns kommune 

Glad, Tryg og Fri-kurser  

Chris Poole 

http://voldsforebyg-
gelse.nu/kurser-og-foredrag-
for-boern-and-unge/glad-
tyg-og-fri/ 

Udvikling af piger og unge kvinders 
kompetencer og redskaber, der gør 
dem i stand til at undgå krænkelser, 
overgreb og misbrug 

Unge piger og 
kvinder (11-14 år 
og 15-18 år) 

Primært Kø-
benhavn, bestil-
ling muligt i 
hele landet 

Kurser i psykisk 
selvforsvar, alders-
betinget arbejde 
med viden om 
krænkelser og 
overgreb, konkrete 
psykiske redska-
ber/teknikker til 
forebyggelse samt 

Privat virksom-
hed, brugerbeta-
ling, afholder 
kurser for 
mange organisa-
tioner 
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øvelser og ideer ift. 
selvtillid 

Mindspring ungegrupper 

http://mindspring-grup-
per.dk/gruppedeltagere/un-
gegrupper 

At gruppen kan drøfte kultur-, norm 
og værdiforskelle, social kontrol og 
kønsforståelse, identitet, ensomhed 
mv. 

Unge med flygt-
ninge- eller ind-
vandrerbaggrund 

NA – oprettes 
på efterspørgsel 

Peer-to-peer til-
gang, trænere er 
frivillige med lig-
nende baggrund, 
fagperson som 
medtræner, foregår 
på modersmål, 
gruppeforløb over 
8 gange 

Deltagerudgifter 
dækkes hovedsa-
geligt af midler 
fra Det Obelske 
Familiefond. 
Projekt under 
Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Najorti: børnebisidderkorps 

Foreningen Grønlandske 
Børn 

http://www.fgb.dk/najorti/ 

At børn får plads til at udtrykke sig, 
bliver hørt og forstår de beslutninger, 
der træffes, i egne socialsager 

Børn der har brug 
for hjælp i egne 
socialsager 

Nuuk, Maniit-
soq og Sisimiut 

Børnebisidder-
korps bestående af 
voksne, der delta-
ger i møder med 
barnet, rådgiver og 
garanterer god 
børneinddragelse 

Samarbejde med 
børnerettigheds-
institutionen 
MIO, støttet af 
Oak Foundation 
Denmark, juridi-
ske kompetencer 
fra IKiU 

Kampagner og apps 

Del din bekymring nu 

http://deldinbekymring.nu/ 

Kampagnens formål er at overgreb 
mod børn og unge skal opdages tidligt 
og håndteres kvalificeret, samt at fag-
personer og privatpersoner får mere 
viden om underretning og underret-
ningspligt 

Børn og unge ud-
sat for overgreb, 
herunder vold 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Pjece til fagperso-
ner, dilemmaspil til 
brug med børn, 
kampagneplakat 
målrettet forældre 
samt flyer tiltænkt 
den første foræl-
dresamtale 

Ankestyrelsen 

 

MÆRK – app 

https://etniskkonsulent-
team.kk.dk/artikel/appen-
m%C3%A6rk 

Som led i National Strategi mod æres-
relaterede konflikter skal app’en fun-
gere som værktøj for fagpersoner og 
unge, der møder æresrelaterede pro-
blemstillinger 

Unge (og fagfolk) 
der møder æresre-
laterede problem-
stillinger 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Viden, oplysning 
om rådgivning og 
støttemuligheder 
mv. 

Udviklet af So-
cialministeriet 

https://etniskkonsulentteam.kk.dk/artikel/appen-m%C3%A6rk
https://etniskkonsulentteam.kk.dk/artikel/appen-m%C3%A6rk
https://etniskkonsulentteam.kk.dk/artikel/appen-m%C3%A6rk
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Undervisning og materialer 

Børns rettigheder til 0.-3. 
klasse  

Red Barnet 

http://megafonen.redbar-
net.dk/Bestil-materi-
ale.aspx?ID=1138&Produc-
tID=PROD370 

Alle børn… er et hæfte, der introduce-
rer de yngste til børns rettigheder. Ele-
verne rustes i at blive opmærksomme 
på, hvornår egne og andres rettigheder 
krænkes, og hvor de kan søge hjælp – 
både til sig selv og til andre. De emner, 
der berøres er blandt andet retten til at 
ytre sig og sige sin mening, forskellige 
måde at leve på, retten til at bestemme 
over egen krop og sætte grænser, samt 
ikke at blive slået og talt grimt til. Ele-
verne gøres bevidste om ligeværd, og at 
alle har ret til at være trygge 

Skoleelever i ind-
skolingen (0.-3. 
klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Undervisningsma-
teriale. 16 siders 
undervisnings-
hæfte med tilhø-
rende undervis-
ningsvejledning og 
opgaver. Online-
tema på Red Bar-
nets skolewebsite 
med billedserier, 
film og elevaktivi-
teter. Hæftet bru-
ger primært tegnin-
ger og billeder som 
oplæg til opgaver, 
dialog og reflek-
sion. I hæftet er der 
desuden forslag til, 
hvordan børn og 
skoler kan fejre 
fødselsdagen for 
Børns rettigheder 

Undervisnings-
materialet blev 
udarbejdet som 
en del af Over-
grebspakken, 
som blev vedta-
get i satspuljeaf-
talen for 2013, 
også midler fra 
Lærerstandens 
Brandforsikring 
og Danida 

Børns rettigheder til 4.-6. 
klasse  

Red Barnet 

http://megafonen.redbar-
net.dk/B%C3%B8rns-ret-
tigheder.aspx?ID=3284 

Undervisningsmaterialet giver eleverne 
en bred og grundig viden om deres ret-
tigheder, hvad de kan bruges til og mu-
ligheder for at søge hjælp både til sig 
selv og andre. Materialet beskæftiger sig 
med emner som skilsmisse, vold og 
overgreb, privatliv, tavshed og tabu 
samt retten til at ytre sig og til at være 
den man er 

Skoleelever på 
mellemtrinnet (4.-
6. klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

36 siders undervis-
ningshæfte med til-
hørende undervis-
ningsvejledning, 
tegneserie og opga-
ver. Onlinetema på 
Red Barnets skole-
website Skolesitet 
med billedserier, 
video, rap, artikler 
og elevaktiviteter 

Undervisnings-
materialet blev 
udarbejdet som 
en del af Over-
grebspakken, 
som blev vedta-
get i satspuljeaf-
talen for 2013, 
også midler fra 
Lærerstandens 
Brandforsikring 
og Danida 

http://megafonen.redbarnet.dk/Bestil-materiale.aspx?ID=1138&ProductID=PROD370
http://megafonen.redbarnet.dk/Bestil-materiale.aspx?ID=1138&ProductID=PROD370
http://megafonen.redbarnet.dk/Bestil-materiale.aspx?ID=1138&ProductID=PROD370
http://megafonen.redbarnet.dk/Bestil-materiale.aspx?ID=1138&ProductID=PROD370
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rns-rettigheder.aspx?ID=3284
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rns-rettigheder.aspx?ID=3284
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rns-rettigheder.aspx?ID=3284
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Børns rettigheder til 7.-
10.klasse  

Red Barnet 

http://megafonen.redbar-
net.dk/B%C3%B8rn-har-
ret.aspx?ID=1089 

 

Børn har ret … til at kende deres ret-
tigheder klæder børn og unge på til at 
forstå, hvordan børns rettigheder kan 
bruges i deres egen hverdag – ikke kun 
når det handler om vold, men også i 
forbindelse med deres færden på nettet, 
når de arbejder eller hvis deres forældre 
bliver skilt 

Skoleelever i ud-
skolingen (7.-10. 
klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

68 siders undervis-
ningshæfte og onli-
netema med lærer-
vejledning og elev-
aktiviteter 

Undervisnings-
materialet blev 
udarbejdet som 
en del af Over-
grebspakken, 
som blev vedta-
get i satspuljeaf-
talen for 2013, 
også midler fra 
Lærerstandens 
Brandforsikring 
og Danida 

Er du ok? Stop vold i din ver-
den 

Stopvold.dk 

Formålet er en tidlig forebyggende ind-
sats, primært målrettet mellemtrinnet. 
En tidlig bevidstgørelse skal styrke og 
ruste alle eleverne til at turde italesætte 
et barskt emne og få kendskab til vol-
dens kompleksitet i et nuanceret per-
spektiv. Vold er alvorligt og skal be-
kæmpes gennem viden og oplysning 

Elever på mel-
lemtrinnet (4.-6. 
klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Via materialet ska-
bes et åbent dialog-
forum i klasserum-
met, hvor reflek-
sion og læringsdel-
tagelse i fællesskab 
rykker elevens egne 
grænser til at turde 
tale om et barskt og 
tabuiseret emne. 
Materialet består af 
Webbasereret un-
dervisning, Digitalt 
lydunivers (speaker 
stiller spørgsmål 
undervejs, anvend 
tænd knap på site), 
Elev site, Popquiz, 
Ark til print – elev-
opgaver, Tegne-
film, Lærervejled-
ning 

Undervisnings-
materialet er ud-
arbejdet Krise-
center Odense 
med støtte fra 
Edith & Godt-
fred Kirk Chri-
stiansens Fond 

For vild med dig Forebyggelse af vold i unges kæreste-
forhold ved at skabe opmærksomhed 
om problemet og bryde tabuet 

Unge i alderen 16-
24 år 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Undervisningsma-
teriale, viderehen-
visning til eksiste-

Tidligere ditfor-
hold.dk, under-
visningsmateri-
ale udviklet af 
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Det Kriminalpræventive Råd 

http://www.forvildmed-
dig.dk/ 

rende tilbud, oplys-
ning om vold i kæ-
resteforhold, fo-
rum for erfarings-
deling, podcasts 

Ungdomsbyen 
for DKR, Dialog 
mod Vold, Bryd 
Tavsheden og 
LOKK 

”Hvem bestemmer”? 

http://hvembestem-
mer.kk.dk/ 

Undervisningsmateriale der skaber de-
bat om de udfordringer, der kan være 
med social kontrol i en klasse 

Skoleelever i ud-
skolingen (7.-10. 
klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Dilemmafilm, de-
batværktøjer, on-
line redskab til ele-
vernes holdnings-
tilkendegivelse 

Udviklet af Kø-
benhavns Kom-
mune 

Kærlig Talt 

Mary Fonden 

http://www.projektkaerlig-
talt.dk/ 

Kærlig Talt vil udvikle unges evner til at 
håndtere svære følelser, så de kan be-
vare trygge relationer og senere i livet 
ikke udsættes for kærestevold eller an-
dre voldelige relationer 

Elever i udskoling 
(7.-10. klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Undervisningsfor-
løb til elever i lan-
dets udskoling i 
form af talkshow 
med tv-vært og stu-
diegæster – materi-
alet er videoer, 
øvelser, handouts 
lærerguide. Hel-
dagskursus for én 
person på Center 
for Familieudvik-
ling   

Samarbejde med 
Center for Fami-
lieudvikling, 
økonomisk sam-
arbejde med Ole 
Kirk’s Fond. 
Brugerbetaling 
pr. tilmeldt lærer 

”Om vold” 

Danner 

https://danner.dk/publika-
tioner 

 

Med et udgangspunkt i en novelle bliver 
det lettere for lærere at tale om emnet 
vold med deres elever, hvilket kan virke 
forebyggende og sende klare signaler 
om, at vold er forkert og forbudt 

Skoleelever på 
mellemtrinnet (5.-
6. klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Undervisningsma-
teriale med novelle, 
der skaber mulig-
hed for at arbejde 
med emnet vold i 
familien med ud-
gangspunkt i en 
fiktiv distance. 
”Om vold” inde-
holder novellen 
”Dagen derpå”, 

Udarbejdet af 
Danner 
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elevhæfte og lærer-
vejledning 

Red Barnets skolesite 

http://megafonen.redbar-
net.dk/ 

NA Skoleelever i hhv. 
indskoling, mel-
lemtrin og udsko-
ling 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Videoer, fotos, spil, 
tekster og historier. 
Materialerne er 
målrettet hhv. ele-
ver i indskoling, på 
mellemtrin og i ud-
skoling. Skolesitets 
er tematisk opbyg-
get og inspireret af 
Red Barnets mær-
kesager, herunder 
vold og overgreb 

Drives af Red 
Barnet 

”Sig det som det er!” 

Red Barnet 

http://megafonen.redbar-
net.dk/sigdet 

Formålet med materialerne er at starte 
dialog om tabuer i mange børn og un-
ges hverdag, herunder vold i familien, 
seksuelle overgreb m.fl.  

Skoleelever i ud-
skolingen (7.-10. 
klasse) 

Landsdækkende 
(digitalt) 

Fire kortfilm om-
handlende hver sit 
tabu, medfølgende 
lærervejledning og 
aktiviteter til ele-
verne 

Samarbejde med 
Mica Aps 

”Tør du tale om det?” 

Dansk Kvindesamfunds Kri-
secenter 

Materialets formål er at sætte spot på at 
håndtere og tale om vold i familien på 
mellemtrinnet i skolen 

Voldsudsatte 
børn, unge og 
voksne 

Landsdæk-
kende, 

Et undervis-
ningstilbud som 
er gratis til lan-
dets skoler 

'Tør du tale om 
det?' tilbyder un-
dervisningsmateri-
aler og et gratis un-
dervisningsforløb 
på fem lektioner til 
4. – 7. klasse. For-
løbet bliver tilpas-
set det enkelte klas-
setrin og indehol-
der en høj grad af 
elevdeltagelse. 
Desuden bliver der 
lagt stor vægt på, at 
det ømtålelige 
emne berøres på en 

Projektet slut-
tede i 2016, mid-
ler fra en række 
fonde 
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måde, der ikke er 
grænseoverskri-
dende, men samti-
dig giver eleverne 
plads til at dele de-
res erfaringer 

Voldsom Kærlighed: foredrag 
og workshops 

Dialog mod Vold 

http://dialogmod-
vold.dk/kaerestevold/ 

At øge unges viden om vold i kæreste-
forhold, bearbejde tabuer og udvide un-
ges forståelse af vold 

Unge i udskoling 
og på ungdomsud-
dannelser 

Landsdækkende Foredrag og dialog-
baserede work-
shops på skoler og 
uddannelsesinstitu-
tioner 

Projektperioden 
er udløbet, men 
medarbejdere fra 
Dialog mod 
Vold holder sta-
dig foredrag og 
workshops 
imens der søges 
nye midler 
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Voksne (18 år+) 

Navn på indsatsen  

(web-adresse) 

Formål Mål-
gruppe(r) 

Omfang og 
udbredelse 

Beskrivelse 
af struk-
tur/metode 

Organise-
ring/foran-
kring 

Indsatser med hjemmel i lov 

Kommunal rådgivningsordning ifm. ud-
flytning fra krisecenter (koordinerende 
rådgivning) 

Formålet er at give voldsudsatte 
kvinder på krisecenter bedre mu-
ligheder for at etablere et liv uden 
vold 

Kvinder 
med/uden 
børn, som 
kommer på kri-
secenter 

Kommunal 
pligt i hele lan-
det 

Koordinerende 
rådgivning ved-
rørende bolig, 
økonomi, ar-
bejdsmarked, 
skole, daginstitu-
tioner, sund-
hedsvæsen mv. 

Efter Servicelo-
ven §109 stk. 7 

Krisecenter Rosenly 

http://sanktlukas.dk/rosenly/ 

At tilbyde kvinderne og deres 
børn støtte i at nå selvstændiggø-
relse, så de kan udvikle og konso-
lidere sig mod en uafhængig og 
selvreguleret tilværelse  

Kvinder med 
minoritetsbag-
grund, samt de-
res eventuelle 
børn, der ud-
sættes for psy-
kisk eller fysisk 
vold, herunder 
i æresrelaterede 
konflikter (18-
30 år) 

En afdeling, 
fysisk place-
ring ikke opgi-
vet 

Opholdspladser, 
efterværn, kon-
takt til arbejds-
pladser, daginsti-
tutioner, sprog-
skole, mm. 

Organiseret i 
LOKK, samar-
bejde med RED-
Safehouse, drives 
af Sankt Lukas 
Stiftelsen 

Krisecentre og forsorgshjem til mænd og 
kvinder 

At tilbyde midlertidigt ophold, 
rådgivning, samtaler samt mulig-
hed for fællesskab med andre i 
samme situation 

Kvinder og 
mænd i krisesi-
tuationer hvor 
ophold i egen 
bolig ikke er 
muligt, særligt 
voldsudsathed, 

Flere steder i 
landet, bl.a. 
København og 
Hvidovre 

Midlertidigt op-
hold, rådgivning 
og samtaler, 
både professio-
nelle og frivillige, 
socialt fællesskab 
med andre bebo-
ere 

Efter Servicelo-
ven §109 og §110 
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og deres even-
tuelle børn  

Kvindekrisecentre  

Organiseret i LOKK, Landsorganisatio-
nen for kvindekrisecentre  

LOKK er en interesseorganisa-
tion, hvis overordnede formål er 
at synliggøre og styrke det enkelte 
krisecenters arbejde for at fore-
bygge og bekæmpe fysisk og psy-
kisk vold mod kvinder og børn 

Kvinder, der er 
udsat for vold 
eller trusler om 
vold, samt de-
res eventuelle 
børn 

Landsdæk-
kende (43 for-
skellige steder i 
landet)  

Det enkelte kri-
secenter arbejder 
på forskelligvis 
for at forebygge 
og bekæmpe fy-
sisk og psykisk 
vold mod kvin-
der og børn, her-
under tilbyder de 
et midlertidigt 
botilbud, rådgiv-
ning, samtaler, 
åben rådgivning 
mv. 

Efter Servicelo-
ven §109 

Kvindekrisecentre med handicapadgang  At tilbyde midlertidigt ophold, 
rådgivning mulighed for fælles-
skab med andre i samme situa-
tion for voldudsatte kvinder med 
handicap og deres eventuelle 
børn 

Handicappede 
kvinder, der er 
udsat for vold 
eller trusler om 
vold, samt de-
res eventuelle 
børn 

Landsdæk-
kende tilbud, 
handicapven-
lige krisecentre 
i 12 byer 

Det enkelte kri-
secenter arbejder 
på forskelligvis 
for at forebygge 
og bekæmpe fy-
sisk og psykisk 
vold mod kvin-
der og børn, her-
under tilbyder de 
et midlertidigt 
botilbud, rådgiv-
ning, samtaler, 
åben rådgivning 
mv. 

Efter Servicelo-
ven §109 

Kvindekrisecentre, som ikke er medlem 
af landsorganisationen LOKK 

At tilbyde midlertidigt ophold, 
rådgivning mulighed for fælles-
skab med andre i samme situa-
tion for voldudsatte kvinder og 
deres eventuelle børn 

Kvinder, der er 
udsat for vold 
eller trusler om 

København og 
Hvidovre  

Det enkelte kri-
secenter arbejder 
på forskelligvis 
for at forebygge 
og bekæmpe fy-
sisk og psykisk 

Efter Servicelo-
ven §109 
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vold, samt de-
res eventuelle 
børn 

vold mod kvin-
der og børn, her-
under tilbyder de 
et midlertidigt 
botilbud, rådgiv-
ning, samtaler, 
åben rådgivning 
mv. 

Mandecentret 

http://mandecentret.dk/ 

At undgå at akutte kriser fører til 
social deroute og at bistå til at 
fædre fortsat er i kontakt med de-
res børn efter skilsmisse 

Mænd, der 
gennemgår 
parbrud eller 
skilsmisse, og 
mænd der er 
udsat for vold i 
nære relationer. 
Eventuelle 
børn er også 
omfattet af bo-
tilbud 

Aalborg, Aar-
hus, Køben-
havn, Esbjerg, 
Silkeborg og 
Odense 

Botilbud, per-
sonlig rådgivning 
herunder om 
vold, juridisk 
rådgivning om-
handlende bl.a. 
samvær, samt 
praktisk rådgiv-
ning omhand-
lende job, bolig 
og økonomi. En-
til-en samtaler, 
parsamtaler og 
gruppesamtaler 

Drives af Fon-
den Fundamen-
tet som et botil-
bud efter Ser-
vicelovens §110. 
Mandecentret 
yder desuden 
ambulant rådgiv-
ning. Voldspro-
jekt drives via 
projektmidler fra 
Ligestillingsmini-
steriet 

Politiets hjælpemuligheder NA Kvinder og 
mænd udsat 
for vold eller 
trusler om vold 

Alle politi-
kredse i landet 

Akut hjælp, sik-
ring af bolig, 
bortvisning af 
voldsudøver, til-
hold, opholds-
forbud og over-
faldsalarm 

NA 

Psykologbehandling med tilskud fra sy-
gesikringen 

NA Særligt udsatte 
persongrupper, 
herunder ofre 
for røveri, vold 
eller voldtægt 

Landsdæk-
kende 

Op til 12 konsul-
tationers psyko-
logbehandling i 
individuelle, to-
personer eller 
gruppebehand-
ling hos praktise-
rende psykolog 

Egenbetaling på 
40% af behand-
ling, efter Be-
kendtgørelse nr. 
241 om tilskud til 
psykologbehand-
ling i praksissek-
toren for særligt 
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efter henvisning 
fra egen læge 

udsatte person-
grupper 

RED-Safehouse 

http://red-safehouse.dk/ 

At tilbyde en helhedsorienteret 
indsats til unge kvinder, mænd og 
par, der ønsker et selvstændigt liv 

Kvinder, 
mænd og par 
med brug for 
beskyttelse 
ifm. æresrelate-
rede konflikter 
med familien 
(16-30 år) 

En afdeling i 
Sjælland og en 
i Jylland 

Opholdssted for 
unge på flugt fra 
æresrelaterede 
konflikter, ud-
slusningsboliger, 
efterværn, indivi-
duelle forløb, 
rådgivning. Pæ-
dagogiske meto-
der baseret på 
empowerment, 
tillid og omsorg 

Selvejende insti-
tution, godkendt 
af det Sociale Til-
syn, brugerbeta-
ling. Efter Ser-
viceloven §109 

Risikovurderingsværktøj 

Rigspolitiet 
 

Tre værktøjer, der skal forbedre 
politiets muligheder for på et tid-
ligt tidspunkt at vurdere trussels-
niveauet og dermed også behovet 
for nødvendige hjælpeforanstalt-
ninger og støtte og vejledning til 
ofre for stalking, samlivsrelateret 
vold, æresrelateret vold og stal-

king samt i hvilket omfang der er 

behov for at sætte ind over for 
gerningsmanden  

Personer udsat 
for samlivsre-
lateret vold, 
æresrelateret 
vold og stal-
king 

Er blevet ud-
bredt til alle 
landets politi-
kredse og im-
plementering 
er i gang 

Systematisk og 
grundig kortlæg-
ning af både 
hændelsesforlø-
bet, gernings-
mandens risiko-
faktorer og offe-
rets sårbarheds-
faktorer, således 
at politiet tidligt i 
forløbet kan 
identificere sager 
med høj risiko 
og medvirke til at 
forebygge, at of-
feret lider yderli-
gere personlig 
overlast 

Initiativ under 
Regeringens 
handlingsplan 
for vold i nære 
relationer 
Forankret i Rigs-
politiet, admini-
streres af politi-
kredsene 

Indsatser forankret i krisecentre 
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CTI for kvinder på krisecenter 

 

At hjælpe kvinder med at styre 
økonomi, bo i egen bolig, være 
sikker ift. ekspartner, helbred, af-
vænning af misbrug, skabe net-
værk, uddannelse, arbejdsmarked 
mv. 

Kvinder, der er 
flyttet fra kri-
secenter 

Odense, Aal-
borg, Randers 
og København 

Critical Time In-
tervention-me-
toden med til-
knytning af soci-
alrådgiver, der 
skaber kontakt til 
behandlings- og 
støttetilbud 

Projekt mellem 
krisecentre, 
kommuner og 
Socialstyrelsen 

Danners rådgivning 

https://danner.dk/forside/hjaelp-og-
rad 

Rådgivningen lytter, vejleder og 
giver redskaber til at håndtere en 
situation med vold i nære relatio-
ner 

Voldsudsatte, 
kvinder med 
voldsudsatte 
børn samt på-
rørende 

Landsdæk-
kende (digitalt 
og telefonisk, 
personlige 
samtaler i Kø-
benhavn) 

Digital rådgiv-
ning samt telefo-
nisk rådgivning. 
Hjælper også 
med henvisning 
til krisecentre og 
anden hjælp 

Varetages af op-
lærte frivillige og 
fagpersoner med 
specialiseret vi-
den om vold 

Efterværnsforløb 

Kvindekrisecentrene 

At støtte kvinder og deres børn i 
at leve et selvstændigt liv uden 
vold og genetablere et liv efter 
krisecenteropholdet 

Voldsudsatte 
kvinder og 
eventuelle 
børn (ex-bebo-
ere på kvinde-
krisecentre) 

Landsdæk-
kende (ca. 76% 
af landets kvin-
dekrisecentre) 

Varierer mellem 
krisecentrene, 
men et forløb 
kan fx indeholde 
hjemmebesøg, 
individuelle sam-
taler, bisidning, 
telefon- og mail-
kontakt, selv-
hjælpsgrupper, 
terapi, gruppe-
forløb, undervis-
ning mm. 

Arrangeres indi-
viduelt af hvert 
krisecenter, ikke 
efter krav i lov-
givningen 

Horsens krisecenter for mænd 

http://www.horsenskrisecenter.dk/ 

Hjælpe mænd i krise med rådgiv-
ning, vejledning eller et midlerti-
digt sted at bo 

Mænd i krise 
herunder krise 
pga. psy-
kisk/fysisk 
vold 

Horsens Frivilligbaseret Frivillige donati-
oner, midler fra 
Trygfonden, Vel-
uxfonden og 
Hede Nielsen 
Fonden, støttet 
af Horsens 
Kommune, Hor-
sens Fundatser 
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samt Tips- og 
Lotto-midler, 
brugerbetaling 
ved ophold 

Oplæg om vold i familien og om kæreste-
vold  

Kvindekrisecentre 

 

Sprede information og viden om 
vold i familien og kærestevold 
blandt daginstitutioner, interesse-
rede virksomheder og organisati-
oner i den respektive kommune. 

Institutioner, 
organisationer 
og virksomhe-
der, der arbej-
der med volds-
udsatte børn, 
unge og 
voksne 

Krisecentre i 
deres egen 
kommune, 
Landsdæk-
kende 

Gennemføres 
løbende ad-
hoc efter efter-
spørgsel 

Foredrag gen-
nemføres af le-
der og/eller per-
sonale 

Tilbydes gratis 

Samtalegruppe 

Randers krisecenter 

https://krisecenter.randers.dk/er-du-
voldsramt/samtalegruppe/ 

At give kvinderne et nødvendigt 
rum til at udveksle erfaringer med 
andre kvinder, der står i samme 
situation. Mange har ikke talt 
med andre om det, de har været 
udsat for, da emnet har været 
tabu. De har levet isolerede med 
manden og har ikke noget net-
værk 

Alle kvinder, 
der ønsker at 
arbejde med 
følgevirkninger 
af psykisk eller 
fysisk vold i 
parforholdet. 
Man behøver 
ikke være ind-
skrevet på Kri-
secentret for at 
deltage i Sam-
talegruppen 

Randers Samtalegruppen 
strækker sig over 
ca. 8 måneder, 
og den foregår 2 
hver anden uge. 
Gruppen består 
af max 10 delta-
gere.  

I gruppen arbej-
des der ud fra 
forståelsen, at 
alle har hver de-
res opfattelse af 
virkeligheden, og 
at det ikke hand-
ler om at få ret, 
men derimod 
om at lytte og re-
spektere hinan-
den 

Forløbet med 
samtalegrup-
perne har været 
et delprojekt un-
der Servicestyrel-
sens projekt 
”Børn og kvin-
der i familier 
med vold”. Pro-
jektet har været 
så stor en succes, 
at det for fremti-
den indgår i Ran-
ders Krisecenters 
almindelige ar-
bejde  
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Sociale arrangementer som efterværn 

 

 

Tilbyde mulighed for socialt sam-
vær som støtte til (fortsat) at leve 
et liv uden vold, også efter de er 
fraflyttet. (efterværn) 

 

Kvinder udsat 
for vold og de-
res evt. børn 
(nuværende og 
ex-beboere på 
Kvindekrise-
center) 

Varierer (fx 
har 8-10 kvin-
dekrisecentre 
en hotdog-
klub) 

Eksempler er 
Hotdog-klubber, 
Kvindehjems-
klubber, fælles-
spisning mm. Et 
tilbageværende 
forum, fx en af-
ten en gang om 
måneden, hvor 
nuværende og 
ex-beboere har 
mulighed for at 
snakke med hin-
anden 

Del af kvindekri-
secentrenes til-
bud 

Stedet, Center for mænd i krise 

http://www.mandekrisecenter.dk/ 

 

Hjælpe mænd i krise Mænd i krise, 
herunder 
voldsudsatte 
mænd, samt 
deres eventu-
elle børn 

Fredericia Frivilligbaseret, 
telefonordning, 
overnatningsmu-
ligheder, facilite-
ring af samvær 
med mændenes 
børn 

Brugerbetaling 
ved overnatning, 
midler fra Social-
ministeriet, Fre-
dericia kom-
mune, LEGO, 
Kirk Christian-
sens Fond og pri-
vate donationer 

Terapihave 

 

Husly og støtte til voldsramte 
kvinder. Terapihaven bidrager til 
helingsprocessen ved at virke af-
stressende og stabiliserende 

Kvinder, der er 
udsat for vold, 
samt eventu-
elle børn.  

Krisecenter i 
København 
(Danner) og 
Ringsted Kri-
secenter 

Naturbaseret te-
rapi 

Samarbejde med 
KU og flere 
fonde 

Vejen til viden 

Danner 

https://danner.dk/danners-ar-
bejde/projekter/etniske-minoriteter 

At oplyse etniske minoritetskvin-
der om deres rettigheder og mu-
ligheder i forbindelse med vold i 
nære relationer 

Minoritets-
kvinder i det 
danske sam-
fund, der ikke 
taler tilstrække-
ligt dansk til at 
kende egne 

Landsdæk-
kende 

Opsøgende, 
præventivt. Kon-
sulenter med 
hhv. filippinsk, 
afrikansk og mel-
lemøstlig bag-
grund oplyser 
om rettigheder, 

Samarbejde mel-
lem Danner og 
Kirkernes Inte-
grations Tjene-
ste, overgår 
1/7/17 til pro-
jekt STI (fra Iso-
lation til Social 
Integration) med 
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rettigheder og 
muligheder  

muligheder. Til-
knyttet socialråd-
giver og to juri-
ster 

midler fra Det 
Obelske Familie-
fond, jurister til-
knyttet fra 
LOKK 

Videnomkærestevold.dk 

Danner 

http://videnomkaerestevold.dk/ 

Ny viden indhentet via forsk-
ningsprojekt om kærestevold for-
midles på videnomkære-
stevold.dk og sitet skal styrke fag-
lighed, viden og kompetencer 
hos professionelle og frivillige 
rådgivere, som er i kontakt med 
unge 

Fagpersoner, 
der rådgiver 
unge om kære-
stevold 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Formidling af vi-
den om karakte-
ristika ved kære-
stevold, fagper-
soners handle-
muligheder og 
links til rådgiv-
ningstilbud 

Dannerviden 
med støtte fra Bi-
kubenfonden 

Åben og udgående rådgivning 

Hjemmet Krisecenter 

Afhjælpe og skabe overblik ift. 
til personer, som har udfordrin-
ger i parforhold, herunder 
parbrug/skilsmisse, vold i nære 
relationer, samvær, stalking, psy-
kisk og fysisk vold 

NA Nykøbing Fal-
ster 

Gennemføres 
som åben og ud-
gående rådgiv-
ning på lokale 
bibliotek 

NA 

Behandlingsindsatser 

Alliaq – Samtale om vold 

http://alliaq.gl/da/ 

At hjælpe voldsudøvere til at æn-
dre deres reaktionsmønster, så 
de ikke udøver vold  

Voldsudø-
vende mænd 
og kvinder 

Fire grønland-
ske byer: 
Nuuk, Sisi-
miut, Ilulissat, 
Qaqortoq 

Gratis og ano-
nymt. Forløb 
med psykolog-
samtaler, som 
udgangspunkt 8 
timer til volds-
udøver og 2 ti-
mer til eventuel 
partner. Tilbud-
det kan også be-
nyttes over 
Skype  

Etableret af De-
partementet for 
sociale anliggen-
der, finansieret 
over Finanslo-
ven, samarbejde 
med Dialog Mod 
Vold 

Alternativ til vold, ATV-Roskilde At behandle mænd med volds- 
og aggressionsproblemer i for-
hold til deres partner 

Partnervolds-
udøvende 
mænd, der er 

Henvendt til 
mænd, der bor 

Orienterende 
samtaler efter-
fulgt af intensiv 

Drives af Ros-
kilde kommune 
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http://www.alternativtil-
vold.dk/index.asp 

bosiddende i 
Region Sjæl-
land 

i Region Sjæl-
land, ligger i 
Roskilde 

behandlingsfor-
løb på 26 uger 
ved specialud-
dannede psyko-
loger, anonym 

Center for seksuelle overgreb 

Rigshospitalet  

https://www.rigshospitalet.dk/afdelin-
ger-og-klinikker/julianemarie/center-
for-seksuelle-overgreb/om-centret/Si-
der/Om-Center-for-Seksuelle-Over-
greb.aspx 

Specialenhed, der rummer et 
tværfagligt behandlingstilbud til 
børn, unge og voksne, der har 
været udsat for seksuelle over-
greb i form af eksempelvis in-
cest, voldtægt, voldtægtsforsøg 
og eller andre seksuelle krænkel-
ser 

Børn, unge og 
voksne, der 
har været udsat 
for seksuelt 
overgreb 

København Opdelt i Børne-
team (0-15 år), 
Ungeteam (16-
18 år) og Vok-
senteam (19 
år+). Medicinsk, 
psykologisk og 
social undersø-
gelse, støtte og 
behandling 

Afdeling på 
Rigshospitalet 

Center for seksuelt misbrugte - CSM 
Øst/Midtnord/Syd 

http://www.csm-ost.dk/ 

http://csm-midtnord.dk/ 

http://www.csm-syd.dk/ 

Formålet er at målgruppen får 
reduceret psykiske, fysiske og 
sociale skadevirkninger efter 
overgreb, forbedrede muligheder 
for at opnå/fastholde arbejds-
markedstilknytning samt bryde 
uhensigtsmæssige tanke- og 
handlingsmønstre 

Voksne, der 
har oplevet 
seksuelle over-
greb inden det 
fyldte 18. år 
(18+) 

Aarhus, 
Odense og 
København 

Gratis behand-
ling ved autori-
serede psykolo-
ger: individuel 
eller gruppete-
rapi. Socialråd-
givning, VISO-
rådgivning, tele-
fon-/chatrådgiv-
ning ved frivil-
lige, selvhjælps-
grupper, cafétil-
bud 

Selvejende insti-
tutioner under 
Socialministeriet 

Center for Voldsramte 

https://www.frederiksberghospi-
tal.dk/afdelinger-og-klinikker/center-
for-voldsramte/Sider/default.aspx 

NA Mænd og kvin-
der, der ople-
ver eller har 
oplevet fysisk 
eller psykisk 
vold i nære re-
lationer 

Region Ho-
vedstaden 

Ambulant tilbud 
med forløb, her-
under udredning 
og rådgivning. 
Første kontakt 
telefonisk, deref-
ter fremmøde 

Afdeling under 
Frederiksberg 
Hospital 

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/om-centret/Sider/Om-Center-for-Seksuelle-Overgreb.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/om-centret/Sider/Om-Center-for-Seksuelle-Overgreb.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/om-centret/Sider/Om-Center-for-Seksuelle-Overgreb.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/om-centret/Sider/Om-Center-for-Seksuelle-Overgreb.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/om-centret/Sider/Om-Center-for-Seksuelle-Overgreb.aspx
http://www.csm-ost.dk/
http://csm-midtnord.dk/
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Center for voldtægtsofre 

 

Center for voldtægtsofre hjælper 
ofre med bl.a. undersøgelser, 
sporsikring, rådgivning, test for 
kønssygdomme, eventuel kon-
takt til politiet og samtaler  

Personer, der 
har været udsat 
for seksuelle 
overgreb 

Landsdæk-
kende, 10 cen-
tre fordelt på 
alle regioner 

Akut og opføl-
gende gratis til-
bud til ofre for 
overgreb fra fag-
personale: syge-
plejerske, læger, 
socialrådgivere, 
psykologer og 
sexologer. Her-
udover også råd-
givning til pårø-
rende 

Centrene er for-
ankret i en række 
hospitaler og sy-
gehuse, drift 

CISEM, Center for incestramte og seksu-
elt misbrugte 

http://www.cisem.dk 

Formålet er at yde støtte, vejled-
ning og terapi til mennesker, der 
har været udsat for incest, vold-
tægt og andre seksuelle over-
greb. Derudover at oplyse of-
fentligheden om symptomer på 
og konsekvenser af seksuelt mis-
brug samt behandlingsmulighe-
der 

Kvinder og 
mænd, der har 
været udsat for 
incest, seksuelt 
misbrug, vold-
tægt, og deres 
pårørende 

Nørresundby Frivilligbaseret 
telefonrådgiv-
ning, gruppete-
rapi, vejledning, 
terapiweekender, 
formidling til an-
dre hjælpemulig-
heder  

Baseret på frivil-
lig, ulønnet ar-
bejdskraft, støt-
temedlemsska-
ber, private do-
nationer, midler 
fra TrygFonden, 
sportsklubber, 
Lauritzen Fon-
den og 
FLSmidth A/S 
Gavefond 

Dansk Stalking Center 

http://www.danskstalkingcenter.dk/ 

Målrettet indsats til alle perso-
ner, der har brug for hjælp og 
støtte til at håndtere en svær si-
tuation med et fagligt fokus på 
empowerment og hjælp til selv-
hjælp 

Mænd og kvin-
der der er ud-
sat for psykisk 
vold i form af 
stalking, pårø-
rende og fag-
personer 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk og digi-
talt), behand-
ling foregår i 
København og 
Aarhus 

Telefonrådgiv-
ning fra frivillige 
rådgivere med 
relevant faglig 
baggrund. 

Interventioner i 
form af rådgiv-
ning, sparring og 
individuel og 
gruppeterapi fra 
fagpersonale i 

Dansk Anti-Stal-
king Forening. 
Midler fra flere 
ministerier, Soci-
alstyrelsen, Rå-
det for Offer-
fonden, OAK 
Foundation 
Denmark, virk-
somhedssponso-
rater samt støtte-
medlemmer 
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helhedsoriente-
ret indsats 

Dialog mod Vold 

http://dialogmodvold.dk/ 

At hjælpe voldsramte familier 
med at bryde voldsmønstret og 
finde nye måder at håndtere 
konflikter på 

Udøvere af fy-
sisk og/eller 
psykisk vold, 
partnere til 
voldsudøvere 

Landsdæk-
kende tilbud, 
behandling i 
København, 
Aarhus og 
Odense 

Individuelle tera-
peutiske samta-
ler, gruppefor-
løb, parterapi 
mv. 

Del af Askov-
Fonden, aner-
kendt behand-
lingstilbud hos 
bl.a. Kriminal-
forsorgen, kom-
muner, krisecen-
tre, politi mm. 

Kvisten – Center for personer udsat for 
seksuelle overgreb 

http://www.kvistene.dk 

At støtte og rådgive personer 
udsat for seksuelle overgreb og 
deres pårørende 

Mænd og kvin-
der, der har væ-
ret udsat for 
seksuelle over-
greb, samt de-
res pårørende 
(18+) 

To afdelinger, 
tilbyder samta-
ler i otte jyske 
byer 

Individuel terapi, 
gruppeterapi, 
parterapi, tele-
fonrådgivning. 
Frivillige med 
psykoterapeutisk 
eller psykolog-
baggrund 

Frivillig forening 
med bestyrelse, 
årligt medlem-
skab giver fri be-
handling, støtte-
medlemskab, do-
nationer, midler 
fra fonde, loger 
og virksomheder 

LivaRehab behandling 

http://www.livarehab.dk/ 

Center for behandling og rehabi-
litering af mennesker med skade-
virkninger fra prostitution, ud-
satte for incest, seksuelle over-
greb og vold 

Kvinder, 
mænd, trans-
personer udsat 
for prostitu-
tion, incest, 
seksuelle over-
greb og vold 

Frederiksberg 
og Vording-
borg 

Anonym telefo-
nisk rådgivning, 
ressourceforløb, 
mentorordning, 
sundhedsfrem-
mende forløb, 
familiebehand-
ling mm. 

Professionelt 
personale (løn-
net og frivilligt), 
midler fra of-
fentlige puljer, 
donationer og 
medlemsbidrag. 
Samarbejde med 
jobcentre og 
kommuner 

Ud af Voldens Skygge, Mødrehjælpen 

https://moedrehjaelpen.dk/ud-af-vol-
dens-skygge/ 

Behandling i projektet skal 
mindske kvindernes psykiske 
følgevirkninger af volden, op-
bygge netværk, genvinde over-
skud, styrke og derigennem indi-

Kvinder, der 
har forladt eller 
vil forlade et 
psykisk og/el-
ler fysisk vol-
deligt forhold 

København og 
Aarhus 

Skræddersyet, 
tværfagligt for-
løb med be-
handling fra so-
cialrådgivere, -

Socialministeriet, 
Egmont Fon-
den, TrygFon-
den, Den A. P. 
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rekte hjælpe deres børn. Børne-
nes følgevirkninger og udvik-
lingsmuligheder skal også mind-
skes 

samt deres 
børn. 

Kvinder vide-
revisitation 
ofte fra Mødre-
hjælpens gene-
relle rådgivning 

pædagoger, psy-
kologer mv. In-
deholder både 
individuelle, 
gruppe-, børne-, 
og mor/barn-
samtaler samt 
gruppeforløb for 
børn. Mulighed 
for bisidning i 
mindre omfang 

Møllerske Støtte-
fond og private 
bidrag 

Rådgivningsindsatser 

Dansk Kvindesamfund juridisk rådgiv-
ning 

https://www.danskkvindesam-
fund.dk/raadgivning/juridisk-raadgiv-
ning.html 

At hjælpe mænd og kvinder med 
familiemæssige, økonomiske 
og/eller personlige problemer 

Mænd og kvin-
der med famili-
emæssige, øko-
nomiske og/el-
ler personlige 
problemer, 
herunder vold 

København Gratis, anonym 
rådgivning af fri-
villige jurister, 
integrationskon-
sulenter og psy-
kologer ved per-
sonligt frem-
møde 

Del af Dansk 
Kvindesamfunds 
aktiviteter 

Dialogteamet 

Aalborg Kommune 

http://www.nogetathavedeti.dk/single-
post/2017/01/04/%C3%86resrelaterede-
konflikter 

Formålet er at opkvalificere 
medarbejdere på en række 
grundskoler, så de bliver i stand 
til at identificere og støtte unge i 
problemstillinger relateret til ne-
gativ social kontrol og æresrela-
terede konflikter 

Lærere og pæ-
dagoger i 
grundskolen 

Aalborg Rådgivning, op-
læg og undervis-
ningsmaterialer 
om negativ social 
kontrol og æres-
relaterede kon-
flikter til kom-
munens skoler 

Midler fra UIM’s 
pulje ”Midler til 
styrket forebyg-
gelse af æresrela-
terede konflikter 
og negativ social 
kontrol” 

Etnisk Konsulentteam 

Københavns Kommune 

https://etniskkonsulentteam.kk.dk 

At klæde fagpersoner på til at 
benytte deres handlemuligheder 
ift. at forebygge, håndtere og 
løse æresrelaterede problemstil-
linger af varierende  

Medarbejdere i 
Københavns 
Kommune der 
arbejder med 
æresrelaterede 

København Rådgivning, 
sparring, trus-
selsvurderinger 
(PATRIARK-sy-
stemet), mægling 
(med bisidder til 

Forankret i Cen-
ter for Forebyg-
gelse og Rådgiv-
ning i Køben-
havns Kom-
mune, også 

https://www.danskkvindesamfund.dk/raadgivning/juridisk-raadgivning.html
https://www.danskkvindesamfund.dk/raadgivning/juridisk-raadgivning.html
https://www.danskkvindesamfund.dk/raadgivning/juridisk-raadgivning.html
http://www.nogetathavedeti.dk/single-post/2017/01/04/%C3%86resrelaterede-konflikter
http://www.nogetathavedeti.dk/single-post/2017/01/04/%C3%86resrelaterede-konflikter
http://www.nogetathavedeti.dk/single-post/2017/01/04/%C3%86resrelaterede-konflikter
https://etniskkonsulentteam.kk.dk/
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problemstillin-
ger hos børn, 
unge og voksne 

unge) samt un-
dervisning og 
oplæg 

VISO-leveran-
dører 

Etnisk Ungs og URK’s mentorordning 

http://www.urk.dk/hvad-goer-
vi/mentoring-og-raadgivning/connect/ 

Mentorordningen kan hjælpe 
unge kvinder, der skal bo for sig 
selv, starte uddannelse og intet 
eller begrænset netværk har, med 
støtte og hjælp fra jævnaldrende 
kvinder 

Etniske mino-
ritetskvinder, 
der har brudt 
kontakten med 
familien og øv-
rige netværk 
helt eller del-
vist, herunder 
kvinder på kri-
secentre (18-30 
år). Uden børn 

Storkøben-
havn, Århus og 
Midtjylland 

Mentee’en til-
knyttes to frivil-
lige mentorer, 
som er jævnald-
rende med kvin-
den og har lig-
nende livserfa-
ring. De mødes 
hver uge, aktivi-
teter afhænger af 
personlige behov 

Ungdommens 
Røde Kors i tæt 
samarbejde med 
Etnisk Ung 

Etnisk Ungs tilbud til fagfolk 

http://www.etniskung.dk/For-fagfolk/ 

At tilbyde konkret, professionel 
sparring og konsulentbistand 
samt dele viden 

Fagpersoner 
der arbejder 
med etniske 
minoritets-
unge, der er 
udsat for pres, 
kontrol eller 
tvang fra fami-
lien 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk og digitalt) 

Hotline beman-
det af fagperso-
ner, sparring, 
gratis oplæg og 
temadage, værk-
tøjskasse, materi-
aler og film 

Del af LOKK, 
drives med 
støtte fra UIM 

Etnisk-Dansk Kvinderådgivning 

http://frivillighuset.dk/etnisk-dansk-
kvinderaadgivning/ 

At kvinder med etnisk minori-
tetsbaggrund bliver oplyst om 
deres rettigheder, hvor de kan 
henvende sig og tale med andre 
om deres problemer 

Kvinder med 
etnisk minori-
tetsbaggrund 
med problema-
tikker ift. skils-
misse, vold, 
trusler, foræl-
dremyndighed, 
uddannelse 
mm. 

Aarhus Personlig rådgiv-
ning – telefonisk 
først og frem-
mest, personligt 
fremmøde efter 
aftale – med fo-
kus på uformel 
og uforpligtende 
snak 

NA 
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Etniske Forældre 

http://etniskeforaeldre.dk/ 

At være anonymt rådgivningstil-
bud til forældre, der vil vende 
deres bekymringer med professi-
onelle rådgivere 

Forældre med 
etnisk minori-
tetsbaggrund  

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk og digitalt) 

Anonymt, gratis, 
telefonisk råd-
givningstilbud 
bemandet af råd-
givere med kom-
petencer inden 
for æresproble-
matikker, herud-
over historier og 
film 

Drives af Etnisk 
Ung, LOKK, 
støttet af UIM 

FagTelefonen 

Børns Vilkår 

https://bornsvilkar.dk/radgivning/fag-
telefonen/fagtelefonen 

At hjælpe personer med råd, vej-
ledning og besvarelse af spørgs-
mål om børnefaglige problem-
stillinger 

Alle der arbej-
der med børn 
og unge, både 
fagpersoner fx 
pædagoger og 
personer på fri-
villighedsom-
rådet, fx træ-
nere i sports-
klubber 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk) 

Anonym telefo-
nisk rådgivning 
fra børnefaglige 
specialkonsulen-
ter 

Børns Vilkår 

Foreningen for Voldsramte Kvinder 

http://voldsramtekvinder.dk 

Foreningens formål er at skabe 
et netværk for voldsramte kvin-
der, så de kan møde ligestillede 
under uforpligtende forhold 

Partnervolds-
udsatte kvinder 

Sjælland, lokal-
afdelinger i 
Høje Taastrup 
og Køge 

Online-forum, 
gratis arrange-
menter 

Sponsorater, pri-
vate donationer  

ForældreTelefonen 

Børns Vilkår 

https://bornsvilkar.dk/radgivning/fora-
eldretelefonen/foraeldretelefonen 

Rådgivning til forældre og pårø-
rende, der har spørgsmål som 
omhandler børn 

Forældre, bed-
steforældre, på-
rørende og an-
dre voksne 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk) 

Børnefaglig, tele-
fonisk rådgiv-
ning 

Børns Vilkår 

FrejaCentret 

http://www.freja-center.dk 

Center hvor seksuelt krænkede 
kan få støtte, samtaler og rådgiv-
ning mv. 

Ofre for sek-
suel krænkelse 
samt pårø-
rende 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk) 

Frivilligbaseret – 
flere frivillige har 
egen erfaring 
med seksuelle 

Privatejet frivil-
ligbaseret organi-
sation 

http://etniskeforaeldre.dk/
http://www.freja-center.dk/
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Centret ligger i 
Esbjerg 

overgreb. Råd-
givning, indivi-
duel og/eller 
gruppeterapi, bi-
siddervirksom-
hed, fællesarran-
gementer 

Frivilligcenter SR-Bistands bisidderord-
ning 

http://sr-bistand.dk/raadgivning/bisid-
derordning/ 

Bisidning ved møder hos job-
centre, krisecentre, socialforvalt-
ningen, psykiatrien mv. 

Voksne, herun-
der også 
voksne med 
ophold på kri-
secenter 

Region Ho-
vedstaden 
(undtagen 
Bornholm) 

Gratis tilbud om 
bisidning fra ud-
dannede frivillige  

Støttes af midler 
fra ministerier, 
fonde, kommu-
ner, legater, lo-
kaludvalg mm. 

Handicaporganisationer med socialråd-
givere tilknyttet 

http://www.voldmodkvin-
der.dk/?Id=100 

Organisationernes primære fo-
kus er handicaprådgivning, men 
nogle har erfaring med at råd-
give voldsramte personer handi-
cap 

Kvinder og 
mænd med for-
skellige handi-
cap, herunder 
voldsudsatte 
kvinder og 
mænd med 
handicap 

Varierende Socialrådgivning, 
juridisk rådgiv-
ning og i nogle 
organisationer 
psykologhjælp. 
Specialiseret i 
handicapproble-
matikker, ikke 
voldsproblema-
tikker 

11 foreninger, fx 
Dansk Blinde-
samfund, Dansk 
Parkinson For-
ening og Scle-
roseforeningen 

Hjælp Voldsofre  

http://www.voldsofre.dk 

Ofre kan få hjælp til at få afkla-
ret deres situation samt hvordan 
de kommer trygt videre i livet 

Ofre for per-
sonrelaterede 
forbrydelser, 
herunder vold, 
røveri, vold-
tægt og andre 
seksuelle over-
greb, samt de-
res pårørende 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk), kontorer 
i Randers, Kø-
benhavn og 
Aalborg 

Akut vejledning 
og rådgivning, 
primært telefo-
nisk. Herunder 
advokatbistand, 
psykologhjælp, 
hjælp med erstat-
ningsspørgsmål, 
skadesanmel-
delse 

Midler fra fi-
nansloven, med-
lemskontingen-
ter, frivillige bi-
drag og sponso-
rater 

http://www.voldmodkvinder.dk/?Id=100
http://www.voldmodkvinder.dk/?Id=100
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Indvandrerrådgivningen 

http://indvandrerraadgivningen.dk 

At forbedre vilkårene for ind-
vandrere og andre med indvan-
drerbaggrund 

Indvan-
drere/personer 
med indvan-
drerbaggrund 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk), kontor i 
Aarhus 

Specialiseret råd-
givning om op-
dragelseskonflik-
ter, tvangsægte-
skaber og mere 
juridiske spørgs-
mål om familie-
sammenføring, 
flygtningesager, 
visum mm. 

NGO, modtager 
ikke offentlige 
midler 

Joan-søstrene 

http://www.joan-soestrene.dk/ 

http://www.joan-soestrene8000.dk 

Yder støtte til kvinder gennem 
kvinde-til-kvinde rådgivning og 
lægger vægt på at møde kvinden, 
hvor hun er. Derudover politisk 
arbejde med emnet 

Kvinder, der 
har været udsat 
for fysisk vold, 
trusler om 
vold, voldtægt, 
incest, seksuelt 
overgreb eller 
chikane (18 
år+) 

København og 
Aarhus 

Frivilligbaseret. 
Personlig, telefo-
nisk og mailbase-
ret anonym råd-
givning om psy-
kologiske, juridi-
ske og sociale 
problemer. Sam-
talegrupper for 
voldtægtsudsatte 
kvinder 

To foreninger, i 
København lig-
ger foreningen i 
Dannerhuset 

Kolding Selvhjælp 

http://www.koldingselvhjaelp.dk 

At tilbyde gratis og anonym selv-
hjælp til mennesker i krise 

Bredt hjælpetil-
bud, herunder 
også voksne 
med senfølger 
efter seksuelle 
overgreb og 
pårørende 

Kolding Selvhjælp i form 
af individuelle 
samtaler og selv-
hjælpsgrupper, 
retshjælp, sociale 
aktiviteter mv. 

Frivilligbaseret 
non-profit selv-
ejende institu-
tion, driftsmidler 
fra Kolding 
Kommune efter 
Lov om social 
service §18, støt-
temedlemmer, 
sponsorer 

KRIS – Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre og Seksuelt misbrugte 

http://www.kris-dk.dk 

Hjælp ved rådgivning, støtte-
grupper og terapi til en bred 
målgruppe 

Alle, der har 
brug for terapi 
til at håndtere 
livets udfor-
dringer, herun-
der senfølger 

Kurser i Aar-
hus og Her-
ning, lands-

Gratis støtte-
grupper, kurset 
Helbredelse af 
sjælen (mod be-
taling, åndeligt 

Fælleskirkelig, 
kristen, tværfag-
lig og upolitisk 
organisation, 
støttemedlem-
skaber, mulighed 

http://www.kris-dk.dk/
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efter overgreb 
– uanset reli-
giøs overbevis-
ning 

dækkende tele-
fonisk rådgiv-
ning 

fokus), gratis te-
lefonisk rådgiv-
ning 

for sponsorater, 
webshop 

K-Team  

Høje-Taastrup kommune 

http://zdocument.com/k-team-kon-
fliktafklaring-og-
mgling_58f8aed81723dd8b12c53dd8.html 

Konfliktafklaring og mægling for 
etniske minoritetsfamilier 

Etniske mino-
ritetsfamilier 

Høje-Taastrup Telefonisk før-
stekontakt, der-
næst vejledning 
og mægling fra 
fagpersoner med 
uddannelse i at 
vejlede og mægle 
i sager om gene-
rationskonflik-
ter, tvangsægte-
skaber og arran-
gerede ægteska-
ber 

Drives af Høje-
Taastrup Kom-
mune 

Kvindenetværket 

Røde Kors Hovedstaden 

http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-
vi/netvaerk/kvindenetvaerket/ 

Netværkets formål er at sårbare 
kvinder får hjælp til selvhjælp til 
at håndtere en udsat livssitua-
tion, herunder et større socialt 
netværk 

Kvinder udsat 
for vold i nære 
relationer 

Hovedstads-
området 

Fælles aktivite-
ter, hver bruger 
tilknyttes en 
kontaktkvinde, 
netværksstøt-
tende aktiviteter 

Frivilligbaseret 

Lev Uden Vold 

http://dialogmodvold.dk/ny-staerk-na-
tional-enhed-vold-naere-relationer/ 

Formålet er at hjælpe flere 
voldsudsatte og voldsudøvere 
(mænd og kvinder) og dermed 
nedbringe antallet af voldsud-
satte og de samfundsmæssige 
omkostninger forbundet med 
volden 

Voldsudøvere 
og voldsud-
satte 

Landsdæk-
kende 

National hotline, 
elektronisk 
pladsoversigt, ju-
ridisk rådgiv-
ning, vidensind-
samling og -for-
midling, debat-
funktion samt 
efterværn til 
mænd, kvinder 
og børn 

Ny national en-
hed bestående af 
et konsortium af 
Dialog mod 
Vold, Mødre-
hjælpen, LOKK, 
Dannerhuset og 
Fundamen-
tet/Mande-
cecntret 
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Lise Seidelins gratis tilbud 

http://liseseidelin.dk/mere/gratis 

Hjælp til selvhjælp Personer udsat 
for fysisk el. 
psykisk vold, 
overgreb, 
mobning mm. 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Debat på hjem-
meside og i Face-
book-grupper 

Privatpraktise-
rende læge, be-
handling mod 
betaling og en 
række gratis til-
bud 

LOKK’s Døgnåben anonym hotline 

http://www.lokk.dk/Raadgivning/Do-
egnaaben-anonym-hotline/ 

Telefonisk rådgivning giver 
voldsudsatte voksne hjælp til at 
afklare deres situation og råd til 
videre handlemuligheder ifm. 
vold og stalking i nære relationer 

Volds- eller 
stalkingudsatte 
voksne, mænd 
og kvinder 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk) 

Akut, telefonisk 
rådgivning fra 
faguddannet 
personale, der 
også henviser til 
krisecentre og 
anden professio-
nel hjælp el. kri-
secentre 

Varetages pt. af 
Odense Krise-
center med 
støtte fra Lige-
stillingsministe-
riet, fra 1/10 dri-
ves under Initia-
tivet Lev uden 
Vold 

Medusa 

http://etlivudenvold.dk 

Afhjælpning og forebyggelse af 
partnervold: voldsudsatte kvin-
der skal have personlig støtte til 
at etablere en tilværelse uden 
vold, genvinde personlig styrke 
og finde ressourcer til at fast-
holde et voldsfrit liv 

Kvinder der er, 
eller har været, 
udsat for part-
nervold, men 
som ikke har 
behov for eller 
ønsker ophold 
på et krisecen-
ter 

Holbæk og 
Nykøbing 

Anonym tele-
fon- og person-
lig rådgivning, 
netværksgruppe 
og mentorord-
ning – baseret 
på frivilligt ar-
bejde 

Samarbejde med 
Holbæk Krise-
center Medusa 

Mindspring forældregrupper 

http://mindspring-grupper.dk/gruppe-
deltagere/foraeldregrupper 

Gruppen kan drøfte opdragelses-
måder, kulturforskelle mv.  

Forældre med 
flygtninge/ind-
vandrerbag-
grund 

NA – oprettes 
på efterspørg-
sel 

Peer-to-peer til-
gang, trænere er 
frivillige med lig-
nende baggrund, 
fagperson som 
medtræner, fore-
går på moders-
mål, gruppefor-
løb over 8 gange 

Deltagerudgifter 
dækkes hovedsa-
geligt af midler 
fra Det Obelske 
Familiefond. 
Projekt under 
Dansk Flygtnin-
gehjælp 
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Mødrehjælpens generelle rådgivning 

https://moedrehjaelpen.dk/radgivning/ 

Forælderen eller den gravide skal 
opleve en forbedring af sin situa-
tion, herunder hjælpes videre 
med sin problemstilling, samt til 
selv at kunne klare problemer i 
familielivet 

Gravide og 
børnefamilier i 
sårbare situati-
oner, herunder 
også kvinder 
og børn fra fa-
milier med 
psykisk og/el-
ler fysisk vold 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk og digi-
talt, personlig 
rådgivning i 
København, 
Aarhus og 
Odense) 

Generel telefo-
nisk, chat- og 
personlig rådgiv-
ning til børnefa-
milier og gravide 
om skils-
misse/samlivs-
ophør, bopæl, 
samvær, foræl-
dremyndighed, 
abort og sociale 
rettigheder. Vi-
derevisitation til 
Ud af Voldens 
Skygge og Råd 
til Livet 

Midler fra Mary 
Fonden, Nykre-
dit og Østifterne, 
private donatio-
ner, offentlige 
midler, projekt-
indtægter, frivil-
lige 

Offer Forum 

Invicto 

http://invicto.dk/ 

Formålet med Invicto er, at ofre 
for forbrydelser, voldsomme 
hændelser og andre traumatiske 
oplevelser i et forum kan møde 
andre, der har været udsat for lig-
nende oplevelser 

Ofre, herunder 
for seksuelle 
overgreb, vold, 
overgreb i 
nære relatio-
ner, stalking, 
røveri mm. 
(herunder også 
vidner og på-
rørende) 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Online-tilgænge-
lig ressource 
med forum, blog 
og brevkasse, 
hvor sidst-
nævnte er social-
faglig, psykolo-
gisk og juridisk 
rådgivning og 
henvisning til 
anden hjælp 

Non-profit insti-
tution, ambassa-
dørskaber, dona-
tioner, sponsora-
ter. Frivillige 

Offerrådgivningen Rådgivningen tilbyder ofre, vid-
ner og pårørende en personlig 
samtale, hvor der bliver lyttet og 
givet gode råd til videre handle-
muligheder 

Ofre, vidner 
og pårørende 
til voldsomme 
og chokerende 
oplevelser 

Landsdæk-
kende 

Frivilligbaseret 
offerrådgivning, 
telefonisk og 
personligt 

Forankret i lan-
dets 12 politi-
kredse, telefon-
rådgivning dæk-
ker nationalt 

Projekt Q-værk 

http://www.qvaerk.dk/ 

Tilbyder flyttehjælp og anskaffer 
inventar til voldsudsatte kvinder, 

Voldsudsatte 
kvinder 

København Rådgivende tele-
fonsamtaler. 
Samarbejder 
med flyttefir-

Startet i 2017, 
senere et Net-
værkshus. Midler 
fra salg af aktier, 
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som ønsker at flytte fra en volds-
udøver 

maer, der done-
rer gratis flyt-
ning. 

sponsorater, fri-
villigbaseret 

Qnet – kvindenetværk i Røde Kors 

http://mitrodekors.dk/aktiviteter/qnet 

Qnet vil mindske ensomhed og 
sårbarhed for voldsramte kvinder 
og deres børn, og yder social, 
menneskelig og praktisk støtte til 
at udbygge kvinder og børns so-
ciale netværk  

Voldsudsatte 
kvinder og 
børn samt an-
dre udsatte 
kvinder 

Landsdæk-
kende 

Frivilligbaseret 
en-til-en støtte 
samt fællesakti-
viteter med an-
dre voldsudsatte 
kvinder, fx fore-
drag, udflugter, 
spisning mm. 

Offentlige mid-
ler, EU-midler, 
fondsmidler, 
kontingenter, 
indsamlinger, 
genbrug, samar-
bejder med kri-
secentre, drift 

Råd til Livet 

Mødrehjælpen og kvindekrisecentre 

Råd til Livet skal hjælpe mødre 
og fædre med at få styr på øko-
nomien, overblik over deres liv 
samt give overskud tilbage til for-
ældreskabet eller at forlade et 
usundt parforhold 

Fædre og 
mødre, der har 
oplevet psy-
kisk, fysisk el-
ler økonomisk 
vold og har 
økonomiske 
problemer. Se-
kundært foræl-
dre med andre 
problemstillin-
ger 

Aalborg, Aar-
hus, Odense 
og København 
og landsdæk-
kende på kvin-
dekrisecentre 

Tilbuddet inde-
bærer gratis øko-
nomisk, juridisk 
og social rådgiv-
ning 

Mary Fonden, 
LOKK, Nykre-
dit, Østifterne og 
lokale advokat-
kontorer 

Selvhjælpsgrupper til voldsramte døve 

Danske Døves Landsforbund 

At hjælpe voldsudsatte døve 
kvinder, der har været i behand-
ling, videre i livet gennem selv-
hjælpsgrupper 

Voldsudsatte 
døve kvinder, 
der allerede 
har gennem-
gået terapi 

NA Selvhjælpsgrup-
per hvor ligesin-
dede kan dele 
erfaringer med 
og få støtte fra 
gruppen 

Frivilligbaseret 

Social Kontrol – Det Gode Ungdomsliv 

Københavns Kommune 

Forebyggelse og håndtering af 
social kontrol blandt unge 

Medarbejdere i 
Københavns 
kommune 

København Akuthjælp og 
sparring v. Et-
nisk Konsulent-
team, opkvalifi-
cering af AKT-

Drives af Kø-
benhavns Kom-
mune 
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http://www.kk.dk/artikel/social-kon-
trol-det-gode-ungdomsliv 

vejledere, social-
rådgivere og an-
dre medarbej-
dere på folke-
skoler 

Spor 

Landsforeningen for voksne med senføl-
ger af seksuelle overgreb 

http://landsforeningen-spor.dk 

Foreningen arbejder for at synlig-
gøre voksnes senfølger efter sek-
suelle overgreb, skabe rammer 
for at medlemmerne kan danne 
nedværk og arbejder for at for-
bedre forholdene for voksne med 
senfølger 

Voksne der 
har været udsat 
for seksuelle 
overgreb 

Landsdæk-
kende (digitalt, 
nogle aktivite-
ter kun i Kø-
benhavn) 

Online debatfo-
rum, skrive-
gruppe, erfa-
ringsstafet. Lo-
kalt i Køben-
havn cafémøder, 
læsekreds 

Frivilligbaseret, 
fondsmidler, do-
nationer, med-
lemskaber, støt-
temedlemskaber, 
legater 

Thora Center for seksuelt misbrugte og 
andre i Danmark 

http://thoracenter.dk/index.html 

At forbedre livskvaliteten hos alle 
berørt af seksuelle overgrebspro-
blematikker 

Personer, der 
har været udsat 
for overgreb, 
eller pårørende 
til overgrebs-
udsatte 

Lyngby Telefonisk og 
personlig, gratis 
rådgivning, bi-
sidning, støtte-
grupper. Be-
handling mod 
betaling 

Private donatio-
ner, kommunale 
midler, Tips- og 
Lottomidler, 
fondsmidler, 
midler fra Falck 

TrygUngdom  

LiveRihab 

http://livarehab.dk/om-os/trygungdom 

Gratis anonym rådgivning mål-
rettet unge 

Unge udsat for 
gråzoneprosti-
tution, om-
sorgssvigt, in-
cest, seksuelle 
overgreb og 
ensomhed (18-
30 år)  

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk og skrift-
lig) 

Vordingborg 
og Næstved 
(samtalefor-
løb) 

Telefonisk og 
skriftlig rådgiv-
ning, forløb med 
op til fem samta-
ler, psykolog as-
sessment sam-
tale, gruppesam-
taler 

Støttet af Tryg-
fonden 

Tværkulturel familierådgivning og kon-
fliktmægling 

Rådgivning og håndtering af van-
skelige problemstillinger i fami-
lier med flygtninge- og indvan-
drerbaggrund 

Offentlige eller 
private ar-
bejdspladser, 
der har kon-
takt med eller 
ansvar for bor-

NA Mægling inden 
for familiekon-
flikter herunder 
vold i nære rela-
tioner, sager 

Privatejet firma 
ved Farwha Ni-
elsen 

http://livarehab.dk/om-os/trygungdom
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gere med mi-
noritetsbag-
grund 

med børns mis-
trivsel i familien 
mm. 

VISO’s rådgivning, under Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/viso/radgiv-
ning-til-borgere 

Formålet er at sikre, at borgere 
får den mest kvalificerede rådgiv-
ning inden for det sociale område 
og specialundervinisningsområ-
det 

Udsatte børn, 
unge og 
voksne og 
børn, unge og 
voksne med 
handicap, her-
under bl.a. fa-
milier med 
voldsproble-
mer 

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk og digi-
talt) 

Vejledende spe-
cialrådgivning, 
ofte i samar-
bejde med bor-
gerens stedlige 
kommune 

Udbydes af Soci-
alstyrelsen 

Vold mod Udenlandske Kvinder, special-
rådgivning 

http://www.vold-mod-udenlandske-
kvinder.dk/ 

At kvinderne kan tale med nogen 
og få hjælp til at standse fysisk, 
psykisk og social vold, hvad end 
den er rettet mod hende, hendes 
børn eller øvrige familie 

Kvinder med 
minoritetsbag-
grund  

Landsdæk-
kende (telefo-
nisk), kontor i 
Aarhus 

Gratis og ano-
nym rådgivning, 
vejledning og 
sagsbehandling 
(nogle gange 
mod betaling), 
formidling af 
kontakt til soci-
ale myndigheder, 
statsforvaltnin-
gen el. Udlæn-
dingestyrelsen 

Specialiseret af-
deling under 
Indvandrerråd-
givningen 

Voldforebyggelse i praksis v/Chris Poole 

http://voldsforebyggelse.nu/ 

Psykisk forebyggelse og håndte-
ring af vold 

Voksne kvin-
der (18+) 

Primært Kø-
benhavn, kan 
dog bestilles i 
hele landet 

Privatdrevet 
firma, der tilby-
der workshops 
for kvinder i 
psykisk selvfor-
svar med fokus 
på forebyggelse 
af vold, vold-
tægt, stalking, 
chikane mv. her-
udover konflikt-
håndtering for 

Privat virksom-
hed, brugerbeta-
ling, afholder 
kurser for mange 
organisationer 

https://socialstyrelsen.dk/viso/radgivning-til-borgere
https://socialstyrelsen.dk/viso/radgivning-til-borgere
http://www.vold-mod-udenlandske-kvinder.dk/
http://www.vold-mod-udenlandske-kvinder.dk/
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frivillige og an-
satte i kvindekri-
secentre 

www.psykiskvold.dk 

Powerkvinderne 

http://psykiskvold.dk 

At kvinder, der lever i psykisk 
voldelige forhold, opnår større 
forståelse af forholdets dynamik 
og at viden inspirerer til at søge 
hjælp 

Kvinder udsat 
for psykisk 
vold 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Facebookside, 
forum, historier, 
information, 
henvisning til 
andre tilbud 

Drives af den 
private virksom-
hed Powerkvin-
derne 

Aabenraa Selvhjælp til seksuelle overgreb 

https://aabenraa-selv-
hjaelp.dk/hjaelp/seksuelle-overgreb/ 

Hjælper inden for en lang række 
områder, herunder seksuelle 
overgreb  

Voksne der 
har været udsat 
for seksuelle 
overgreb 

Aabenraa Enkeltsamtaler, 
selvhjælpsgrup-
per, bisidning. 
Gratis og ano-
nymt 

Selvejende insti-
tution, fonds-
midler, virksom-
hedssponsorater. 
Frivillige medar-
bejdere 

Kampagner og apps 

Skytsengel app fra Dansk Stalking Center 

http://www.skytsen-
gel.org/index.php?id=110 

 

 

Appen skal komme den stalkedes 
utryghed til livs ved at skabe tryg-
hed i hverdagen gennem inddra-
gelse af pårørende og netværk i 
hjælp til selvhjælp  

Mænd og kvin-
der, der er ud-
sat for psykisk 
vold i form af 
stalking samt 
deres netværk 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

App’en indehol-
der tre alarmty-
per, som netvær-
ket har mulighed 
for at reagere på: 
rød (akut truet), 
gul (utryg, ikke 
truet) og blå 
(den stalkede vil 
have selskab) 

Udviklet i samar-
bejde med Rådet 
for Offerfonden, 
Nextstep for-
eningen og 
Bindslev A/S 

#stopvoldmodbørn-kampagnen 

Red Barnet sammen med Børnerådet og 
Børns Vilkår 

Kampagneperiode 1. marts 2016 
– 9. juni 2017 

Afsluttet med konference på Kø-
benhavns Rådhus fredag den 9. 
juni med stort politisk fokus. Ind-
satsen fortsætter frem til 2030, 

Alle (børn, fa-
milier, fagper-
soner, politi-
kere, den 
brede befolk-
ning) 

Landsdæk-
kende 

Dokumentation, 
bl.a. tre Børne-
indblik og tema-
hæfte fra Børne-
rådet. Aktivitets-
hæfte til alle sko-
ler ifm. Børne-
rettighedsdagen i 
november 2016. 

Støttet af Tryg-
fonden 

http://www.psykiskvold.dk/
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Red Barnet er ved at afklare nær-
mere 

DR Skole, Ultra 
og DR2 med do-
kumentarer, un-
dervisningsmate-
riale mm., kort-
film om skærpet 
underretnings-
pligt til fagperso-
ner 

Undervisning og materialer 

Bryd Tavsheden! Grønland 

http://brydtavsheden.gl/da 

 

At fagpersoner kan finde værktø-
jer til at samarbejde og handle i 
sager om vold i nære relationer 

Fagpersoner, 
der kommer i 
kontakt med 
voldsramte 
børn, unge og 
voksne, herun-
der ansatte i 
socialforvalt-
ning, politi, læ-
rere, pædago-
ger mv. 

Grønland (di-
gitalt) 

Henviser til rele-
vante tilbud, di-
lemmaspil, fag-
håndbøger mål-
rettet forskellige 
faggrupper, no-
veller, møde-
pakke, film 

Samarbejde med 
Departementet 
for familie, lige-
stilling og justits-
væsen 

Børnekataloget 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/malrettede-kurser-for-ledere-og-
medarbejdere-pa-borne-og-ungeomradet 

Sætter fokus på ny lovgivning på 
området samt styrke kvaliteten i 
sagsbehandlingen og give delta-
gere viden om området 

Kommunale 
sagsbehand-
lere, medarbej-
dere i sociale 
tilbud, front-
personale i al-
mene tilbud 
samt ledere på 
børne- og un-
geområdet 

Landsdæk-
kende 

Videnskurser 
(deltagergebyr) 
og praksiskurser 
(gratis) 

Udarbejdet af 
Socialstyrelsen, 
leveres af VIA 
UC, UC Lille-
bælt, UC Syd-
danmark, Pro-
fessionshøjsko-
len Metropol, 
Seminarer.dk 
A/S, COK samt 
SPUK 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/malrettede-kurser-for-ledere-og-medarbejdere-pa-borne-og-ungeomradet
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/malrettede-kurser-for-ledere-og-medarbejdere-pa-borne-og-ungeomradet
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/malrettede-kurser-for-ledere-og-medarbejdere-pa-borne-og-ungeomradet
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Hjælp den voldsudsatte familie 

https://www.face-
book.com/groups/1508903419416525/ 

(ingen officiel hjemmeside) 

Afdækning af muligheder, der er 
for at hjælpe voldsramte familier 

Organisatio-
ner, boligsel-
skaber, for-
eninger mm. 

Københavns-
området 

Gratis dialog-
møde med kon-
krete idéer til, 
hvordan man 
kan hjælpe en 
voldsudsat fami-
lie v. Chris 
Poole og Lene 
Johannesson 

Københavns 
kommunes pro-
jekt. Støttet af 
OAK Founda-
tion Danmark, 
samarbejde m. 
LOKK 

Håndbog til fagpersoner om håndtering 
af sager vedrørende æresrelaterede kon-
flikter 

Styrelsen for International Rekruttering 
og Integration  

NA Hhv. sund-
hedspersonale, 
lærere og pæ-
dagoger, per-
sonale på kri-
secentre der 
håndterer sager 
vedrørende 
æresrelaterede 
konflikter på 
børn- og unge-
området eller 
voksenområ-
det 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Håndbogen gi-
ver fagpersona-
let viden, indsigt 
og handlemulig-
heder 

Udarbejdet af 
Styrelsen for In-
ternational Re-
kruttering og In-
tegration som 
led i National 
strategi mod 
æresrelaterede 
konflikter 

Håndbog til sagsbehandlere om håndte-
ring af sager vedrørende æresrelaterede 
konflikter. Børn og unge 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/aeresrelaterede-konflikter-borne-og-
ungeomradet 

 

At styrke fagpersoners viden om 
handlemuligheder, lovgivning 
mm. i sager om æresrelaterede 
konflikter 

Sagsbehand-
lere der møder 
unge under 18 
år, der indgår i 
æresrelaterede 
konflikter 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Håndbogen in-
deholder op-
mærksomheds-
punkter og gode 
råd. Desuden 
henvises der i 
håndbogen til 
lovgivning, der 
kan være rele-
vant i behand-
ling af en æresre-
lateret sag. 
Håndbogen gi-
ver viden om 
sagsbehandleres 

Udgivet af Soci-
alstyrelsen som 
led i National 
strategi mod 
æresrelaterede 
konflikter 
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handlemulighe-
der 

Håndbog til sagsbehandlere om håndte-
ring af sager vedrørende æresrelaterede 
konflikter. Voksenområdet 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/aeresrelaterede-konflikter-pa-vok-
senomradet 

At styrke fagpersoners viden om 
handlemuligheder, lovgivning 
mm. i sager om æresrelaterede 
konflikter 

Sagsbehand-
lere der møder 
unge over 18 
år eller voksne, 
der indgår i 
æresrelaterede 
konflikter 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Håndbogen in-
deholder op-
mærksomheds-
punkter og gode 
råd. Desuden 
henvises der i 
håndbogen til 
lovgivning, der 
kan være rele-
vant i behand-
ling af en æresre-
lateret sag. 
Håndbogen gi-
ver sagsbehand-
leren viden om 
handlemulighe-
der 

Udgivet af Soci-
alstyrelsen som 
led i National 
strategi mod 
æresrelaterede 
konflikter 

Mellem ære og skam – en håndbog til ar-
bejdet med æresrelaterede konflikter 

Etnisk Ung 

At hjælpe fagpersoner med at 
håndtere et kompliceret område, 
der kan være en udfordring: æres-
relaterede konflikter 

Fagpersoner 
der arbejder 
med æresrela-
terede konflik-
ter 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Redskabet inde-
holder viden om 
familiestruktu-
rer, tegn på 
æresrelateret 
vold, retningslin-
jer, opfølgning, 
opmærksom-
hedspunkter 
samt best prac-
tice 

Udarbejdet af 
Etnisk Ung un-
der LOKK 

Red Barnet projekt om kvindelige volds-
udøvere 

Projekt der afdækker omfang af 
og særlige forhold omkring kvin-
der, der begår vold og overgreb 

Fagpersoner Landsdæk-
kende  

Kortfattet rap-
port samt 1-2 
faglige konferen-
cer i efteråret 
2017 

Finansieret af 
Rådet for Offer-
fonden 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/aeresrelaterede-konflikter-pa-voksenomradet
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/aeresrelaterede-konflikter-pa-voksenomradet
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/aeresrelaterede-konflikter-pa-voksenomradet
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Tryg i Esbjerg 

http://www.danskstalkingcen-
ter.dk/blog/nyt-projekt-med-esbjerg-
kommune/ 

At sikre stalkingudsatte i Esbjerg 
den bedste hjælp og støtte 

Fagpersoner i 
kontakt med 
stalkingudsatte 
samt unge i ud-
skoling og på 
ungdomsud-
dannelser 

Esbjerg Kompetenceop-
bygning til fag-
personer, under-
visningsmateria-
ler til unge, 
handleplaner og 
tværfaglige og -
sektorielle sam-
arbejdsmodeller 

Dansk Stalking 
Center i samar-
bejde med Es-
bjerg Kommune 
og Lokalpoliti 

Undervisningsmateriale om æresrelate-
rede konflikter  

Styrelsen for International Rekruttering 
og Integration 

Personalet kan kvalificere sig i 
forhold til det pædagogiske ar-
bejde med æresrelaterede kon-
flikter 

Personale der 
arbejder pæda-
gogisk med 
unge udsat for 
æresrelaterede 
konflikter på 
døgninstitutio-
ner og op-
holdssteder  

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Materiale med 
introduktion til 
æresrelaterede 
konflikter, pæda-
gogiske udfor-
dringer, interkul-
turel kommuni-
kation og meto-
der til håndtering 
og vurdering af 
sikkerhed 

Udarbejdet af 
Metropol i sam-
arbejde med psy-
kolog og RED 
Safehouse ifm. et 
kursus 

Vold og seksuelle overgreb mod børn 
med handicap 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-
born-med-handicap 

At tilføre viden til de fagperso-
ner, som arbejder med handicap, 
herunder om hvordan man fore-
bygger, opsporer og håndterer 
seksuelle overgreb og vold mod 
børn med handicap. Samt   ud-
vikle materialer i form af viden, 
cases, skabeloner, modeller og 
film, som kan inspirere fagperso-
ner 

Fagpersoner 
der arbejder 
med børn med 
kognitive 
og/eller fysiske 
handicap 

Landsdæk-
kende (digitalt) 

Håndbog om fo-
rebyggelse, op-
sporing og hånd-
tering af volde-
lige og seksuelle 
overgreb mod 
børn, der har en 
kognitiv eller fy-
sisk funktions-
nedsættelse 

Udgivet af Soci-
alstyrelsen, base-
ret på SFI-rap-
port 

Voldsom kærlighed: foredrag og work-
shops til fagpersoner 

Dialog mod Vold 

At klæde fagpersoner på med en 
nuanceret forståelse af vold i 
nære relationer hos unge 

Fagpersoner 
der arbejder 
med børn og 
unge 

Landsdæk-
kende 

Didaktiske prin-
cipper for dia-
logbaseret un-
dervisning, nar-
rativ teori og me-

Projektperioden 
er udløbet, men 
der afholdes sta-
dig foredrag og 
workshops, 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap
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http://dialogmodvold.dk/kaerestevold/ tode, normkri-
tisk tilgang til ta-
buiserede emner 

imens der søges 
nye midler 
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3. Kortlægning af publikationer 

Følgende kapitel indeholder kortlægningen af publikationer fra de sidste fem år (2012-2017). Denne del af kortlægningen indeholder 
udelukkende mindre beskrivelser af publikationernes indhold ud fra faktorer i nedenstående tabel.  

Kategorien ”Institution” angiver, fra hvilken uddannelsesinstitution, forskningsinstitution, organisation eller vidensvirksomhed pub-
likationen er udgivet. Ved uddannelsesinstitutioner er også center og/eller institut angivet. Ikke-udgivne publikationer (professions-
bacheloropgaver og specialer) er markeret med gråt for tydeligt at adskille såkaldt ”grå” litteratur og anden litteratur – ved disse 
publikationer er vejledernavn også angivet.  Abstract er indsat, hvor det er lettilgængeligt og max 10 linjer langt – dog ikke for grå 
litteratur. Målgrupper er beskrevet, hvor det er meningsfuldt i forhold til publikationens indhold. Links er desuden indsat ved publi-
kationerne hvis muligt. 

De kortlagte publikationer er først sat i rækkefølge efter institutionsnavn og herefter organiseret kronologisk efter årstal. 

Institu-
tion 

Årstal Titel og forfatter Mål-
gruppe(r) 

Abstract eller lignende  Vejledernavn 
ved speciale  

Aalborg Universitet 

Sexologi, 
AAU 

2017 Forebyggelse og behandling af seksuelle 
senfølger hos kvinder udsat for voldtægt 

Salskov, Vibeke Skov 

http://projekter.aau.dk/projek-
ter/da/studentthesis/forebyggelse-og-
behandling-af-seksuelle-senfoelger-hos-
kvinder-udsat-for-voldtaegt(a73cd522-
867e-49e7-888e-4c60f2aa6d30).html 

Voldtægtsudsatte 
kvinder, ikke ude-
lukkende i nære re-
lationer 

 Birgitte Schantz 
Lauersen 

Institut for 
sociologi 
og socialt 
arbejde, 
AAU 

2016 Ud af voldens greb? Voldsudsatte kvin-
ders beretninger om mødet med offent-
lige instanser 

Dalum, Julie Mørkeberg 

Voldsudsatte kvin-
der, der har boet på 
Danner 

 Inger Glavind Bo 
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http://projekter.aau.dk/projekter/fi-
les/232560238/Ud_af_vol-
dens_greb.pdf 

Institut for 
sociologi 
og socialt 
arbejde, 
AAU 

2016 Relationers betydning for voldsramte 
kvinders identitet imens de er på krise-
center 

Sander, Line Maria Trangbæk 

http://projekter.aau.dk/pro-
jekter/files/229059271/Voldsramte_Kv
inder_2016.pdf 

Voldsramte kvin-
der på krisecenter 

 Nichlas Permin 
Berger 

Krimino-
logi, AAU 

2016 Er det stalking? En kvantitativ undersø-
gelse om danske studerendes forestillin-
ger om stalking 

Madsen, Jesper K. 

http://projekter.aau.dk/projekter/fi-
les/239569532/Er_det_stalking.pdf 

Danske studeren-
des opfattelse af 
stalking – både i 
nære og fjerne rela-
tioner 

 Annick Prieur 

Krimino-
logi, AAU 

2016 Behandling af personer der udøver vold 
– et kvalitativt studie af fire forskellige til-
bud, som specialiserer sig i behandling af 
personer der udøver vold 

Binder, Anne Kathrine; Bülow, Natalie 
Corcino 

http://projekter.aau.dk/projekter/fi-
les/239516713/Fardigt_speci-
ale_NAT_og_AK.pdf 

Voldsudøvere i be-
handling 

 Nicolay 
Borchgrevink Jo-
hansen 

Musikte-
rapi, AAU 

2016 Arbejdet med følelser i musikterapi med 
en voldsramt familie 

Bloch, Naja Henriette 

Voldsramte fami-
lier 

 NA 



 

48 
 

Kortlægning af aktiviteter og publikationer om vold i hjemmet 

http://projekter.aau.dk/pro-
jekter/files/234497228/Spe-
ciale_f_rdigt_pdf_1.pdf 

Krimino-
logi, AAU 

2015 Fortællinger om det uforståelige – et kva-
litativt studie af psykisk partnervold i en 
kriminologisk kontekst 

Skrubbeltrang, Annika 

http://projekter.aau.dk/projekter/fi-
les/216918048/OPGAVEN_ende-
lig2.pdf 

Kvinder udsat for 
psykisk partner-
vold 

 Annick Prieur 

Socialt ar-
bejde, 
AAU  

2015 Nu er det mit liv, men uden min familie 
– En kvalitativ undersøgelse af mænd 
med anden etnisk baggrund end dansks 
oplevelser af æresrelateret vold 

Nielsen, Sara A. V. 

http://projekter.aau.dk/projekter/fi-
les/216817448/Nu_er_det_mit_liv_ude
n_min_familie.pdf 

Mænd med etnisk 
minoritetsbag-
grund i æresvolds-
ramte familier 

 Marianne Skytte 

Psykologi, 
AAU 

2015 Den ”forbudte” længsel hos incestramte 
børn 

Lauridsen, Rie 

http://projekter.aau.dk/projekter/fi-
les/213154770/Rie_Speciale_final.pdf 

Incestramte børn  Karen Vibeke 
Mortensen 

Psykologi, 
AAU 

2014 Incest og dens betydning for et individs 
personlige narrativ 

Jensen, Rikke 

Incestramte 
voksne 

 Jens Gudiksen 
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http://projekter.aau.dk/projekter/fi-
les/198200893/Speciale.pdf 

Psykologi, 
AAU 

2013 Hvorfor misbruger forældre deres børn 
seksuelt? 

Larsen, Janny Munk 

http://projekter.aau.dk/pro-
jekter/files/76964770/Pro-
jekt_Janny.pdf 

Incestudøvende 
forældre 

 Mogens Jensen 

Institut for 
Kultur og 
Globale 
Studier, 
AAU 

2013 The Othering of Domestic Violence: 
The EU and Cultural Framings of Vio-
lence against Women 

Agustin, Lise Rolandsen; Montoya, Cele-
ste 

I: Social Politics, vol. 20 nr. 4, s. 534-557 

 Violence against women is a universal problem, affecting 
women at all levels of society; however, differently situated 
women have unique experiences with violence. Theoreti-
cally, this calls for the necessity to balance universality with 
intersectionality. Analyzing EU policy texts, we argue that 
the recognition of different forms of violence has led to an 
increased tendency toward culturalization, i.e. articulating 
culture as the only explanation behind certain forms of vi-
olence or focusing exclusively on culturalized forms of vi-
olence. While largely ignoring the gendered nature of vio-
lence, cultural framings of violence also create a dichotomy 
between “insiders” (non-violent Europeans) and “outsid-
ers” (violent others). 

 

Institut for 
Sociologi 
og Socialt 
Arbejde, 
AAU 

2013 Det sker ikke for mig: Social kategorise-
ring af voldsramte kvinder. 

Bo, Inger Glavind 

I: Social Kritik, Vol. 25. årgang, Nr. 133, 
Nr. 133, 03.2013, s. 64-77. 

Voldsramte kvin-
der 

I artiklen argumenteres der for gennemgående og sam-
menhængende problematikker vedrørende unge volds-
ramte kvinder. For det første tydeliggøres det, hvordan den 
sociale kategorisering af unge voldsramte kvinder ikke er 
en de unge kvinder selv kan identificere sig med. I sam-
menhæng hermed skitseres nogle af de mekanismer, kvin-
derne beskriver som medvirkende til, at de i en kortere eller 
længere periode er i en kæresterelation med vold. Herun-
der deres bagatellisering af volden, og hvordan det at være 
i en voldelig kæresterelation nedbryder kvinden psykisk. 
For det andet skitseres kvindernes forskellige håndteringer 
af deres kærestevoldserfaringer. Artiklens tredje tematise-
ring handler om konsekvenserne af kvindernes kæreste-
voldserfaringer for deres skabelse af identitet. 

 

http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/journals/social-kritik(e3dee7cf-6686-4042-bbe9-917874d035b4).html
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Institut for 
Sociologi 
og Socialt 
Arbejde, 
AAU 

2013 Det sker ikke for mig: Unge kvinders for-
tællinger om kærestevold. 

Bo, Inger Glavind 

1. udg. Viborg: Dansk Psykologisk For-
lag, 2013. 240 s. 

Kærestevoldsramte 
unge kvinder (16-
24 år) 

  

Institut for 
Sociologi 
og Socialt 
Arbejde, 
AAU 

2013 "Jeg følte mig så kvalt": En undersøgelse 
af unge kvinders fortællinger om kæreste-
vold 

Bo, Inger Glavind 

I: Vera: tidsskrift for pædagoger, Vol. 65, 
NO 65, december 2013, 12.2013, s. 28-
33. 

Kærestevoldsramte 
unge kvinder (16-
24 år) 

  

Institut for 
Sociologi 
og Socialt 
Arbejde, 
AAU 

2013 Vold: Nære relationer, skam og vrede 

Bo, Inger Glavind 

I: Socialpsykologi: En grundbog til et fag 
(red.: Michael Hviid Jacobsen; Jan Brød-
slev Olsen; Erik Laursen). 1. udgave, Kø-
benhavn: Hans Reitzel, 2013. s. 405-426 

   

Socialt ar-
bejde, 
AAU 

2012 Mødet mellem den voldudsatte kvinde og 
kommunen – en undersøgelse af opspo-
ring af partnervold 

Weissenbach, Julia 

http://projekter.aau.dk/pro-
jekter/files/63480437/M_det_mel-
lem_den_voldsudsatte_kvinde_og_kom-
munen.pdf 

Partnervoldsud-
satte kvinde på kri-
secenter 

 Helle Johansen 

Als Research 

http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/journals/vera--tidsskrift-for-paedagoger(658a35bc-8d44-489e-ac30-af66f74911ac).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-sociologi-og-socialt-arbejde(170c4fff-532d-4353-8211-dc2b8f2035a2).html
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Als Re-
search (for 
Dansk 
Flygtnin-
gehjælp) 

2016 Evaluering af Mindspring – gruppeforløb 
for unge med særligt fokus på ligestilling 
og social kontrol 

de Hemmer Jeppesen, Kira; Mutengwa, 
Brigitte 

http://www.alsresearch.dk/uplo-
ads/Publikationer/Mindspring_Gruppe-
forl%C3%B8b_for_unge_ligestil-
ling_og_social_kontrol.pdf 

Unge med flygt-
ninge- eller indvan-
drerbaggrund 

  

Als Re-
search (for 
Ministeriet 
for Børn, 
Ligestil-
ling, Inte-
gration og 
Sociale 
Forhold) 

2014 Kønsroller og social kontrol blandt unge 
med etnisk minoritetsbaggrund 

Følner, Bjarke; Lund, Ida Leucena; 
Thomsen, Jacob Als 

http://www.alsresearch.dk/up-
loads/Publika-
tioner/K%C3%B8nsroller_og_so-
cial_kontrol_rapport.pdf 

Unge med etnisk 
minoritetsbag-
grund 

Undersøgelsen viser, at unge med ikke-vestlig minoritets-
baggrund – og især unge kvinder – oplever at være udsat 
for kønsrolleforventninger og former for social kontrol, 
som i udpræget grad begrænser deres selvstændighed, be-
vægelsesfrihed, seksualitet, trosfrihed og sociale liv. Dette 
påvirker de unge i relation til både valg af uddannelse, sek-
sualitet og partnervalg, samt deltagelse i fritids- og for-
eningsliv. Samtidig udgør den sociale kontrol en væsentlig 
barriere for de unges sociale integration i Danmark. 

 

Als Re-
search (for 
Ministeriet 
for Børn, 
Integra-
tion, Lige-
stilling og 
Sociale for-
hold) 

2014 Et Spørgsmål om Ære – Idékatalog 

Als Research 

http://www.integrationsviden.dk/fami-
lie-sundhed/aeresrelaterede-konflikter-
1/copy_of_et-sporgsmal-om-aere 

Unge udsat for so-
cial kontrol og/el-
ler æresrelaterede 
konflikter 

  

Ankestyrelsen 

Ankestyrel-
sen (for So-
cialstyrel-
sen) 

2017 Kommunernes brug af de danske børne-
huse 2017 

Ankestyrelsen 
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https://ast.dk/publikationer/kommu-
nernes-brug-af-de-danske-bornehuse 

Ankestyrel-
sen 

2015 Evaluering af Overgrebspakken 

Ankestyrelsen 

   

Ankestyrel-
sen og SFI 

2013 Evaluering af psykologhjælp til børn på 
krisecentre 

Ankestyrelsen og SFI 

Børn på krisecentre   

Aarhus Universitet 

Institut for 
Odonto-
logi og 
Oral Sund-
hed, AU 

2017 How Danish dentists and dental hygien-
ists handle their role in child abuse and 
neglect matters 

Ulduma, Birgitte; Christensen, Hanne N.; 
Welbury, Richard; Haubek, Dorte 

I: ACTA Odontologica Scandinavica, 
vol. 75 nr. 7, s. 332-337 

Børn udsat for om-
sorgssvigt og bør-
nemishandling, 
herunder fysisk 
vold 

The objective of this study was to identify how the dental 
team perceives its role in safeguarding children, to identify 
barriers to referral to social services, to compare data with 
data previously reported from Denmark, and to assess if 
increased focus on safeguarding children has had an effect 
on how the dental team handles its responsibility to refer 
to social services. Findings suggest a continuous need for 
a focus on the awareness and training of the Danish dental 
staff on the important topic of child abuse and neglect. 

 

Institut for 
Retsmedi-
cin, Insti-
tut for Kli-
nisk Medi-
cin, AU 

2017 Child abuse in the northwestern part of 
Denmark - A 12-year retrospective study 

Eg, Marlene Beyer; Christensen, Hanne 
Nødgaard; Hansen, Ole Ingemann 

Poster til konference 

Børn udsatte for 
mishandling 

  

Institut for 
Retsmedi-
cin – Rets-
patologisk, 
AU 

2015 The clinical forensic examination in the 
newly established Child Protection Cen-
ters in the northwestern parts of Den-
mark 

Christensen, Hanne Nødgaard; Hansen, 
Ole Ingemann; Charles, Annie Vesterby 

Poster til konference 

Børn med ophold i 
Børnehuse 

  

Brøndum & Fliess 
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Brøndum 
& Fliess 
(for Ran-
ders Kom-
mune) 

2013 Evaluering af Rehabiliteringscentret for 
Etniske unge i Danmark – Slutevaluering 
af parafdeling 

Brøndum & Fliess 

http://red-safehouse.dk/wp-con-
tent/uploads/2014/10/RED-evalue-
ring-par-2013.pdf 

   

Brøndum 
& Fliess 
(for Ran-
ders Kom-
mune) 

2012 Evaluering af Rehabiliteringscentret for 
Etniske minoritetskvinder i Danmark – 
Slutevaluering af kvindeafdeling og midt-
vejsevaluering af parafdeling 

Brøndum & Fliess 

http://red-safehouse.dk/wp-con-
tent/uploads/2014/10/RED-evalue-
ring-kvindeafd-2012.pdf 

   

Børnerådet 

Børnerådet 
med Red 
Barnet, 
Børns Vil-
kår og DR 
ifm. #stop-
voldmod-
børn 

2017 Nogle børn er mere udsatte for vold end 
andre 

Børnerådet 

Analysenotat: Børneindblik 2/17 

Skolebørn i 7. 
klasse 

  

Børnerådet 2016 Hvis man ikke kan stole på sine forældre, 
hvem kan man så stole på? Børn fortæller 
om vold i hjemmet 

Børnerådet og Børnerådets ekspert-
gruppe 

http://www.boerneraadet.dk/me-
dia/194783/BRD_Ekspert-
gruppe_Vold_i_hjemmet.pdf 

Børn udsat for vold 
i hjemmet 
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Børnerådet 
med Red 
Barnet, 
Børns Vil-
kår og DR 
ifm. #stop-
voldmod-
børn 

2016 Alt for få børn er klar over at vold mod 
børn er forbudt 

Børnerådet 

Analysenotat: Børneindblik 8/16 

Skolebørn i 7. 
klasse 

  

Børnerådet 
med Red 
Barnet, 
Børns Vil-
kår og DR 
ifm. #stop-
voldmod-
børn 

2016 Fysisk og psykisk vold er stadig en del af 
mange børns hverdag 

Børnerådet 

Analysenotat: Børneindblik 7/16 

Skolebørn i 7. 
klasse 

  

Børnerådet 
(for Social-
styrelsen) 

2015 Børns oplevelser af børnehusene 

Børnerådet 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/borns-oplevelser-af-bornehusene 

Børn, der har været 
i et børnehus i for-
bindelse med en 
sag om vold eller 
seksuelle overgreb 

Børnene fortæller blandt andet om mødet med de voksne, 
de fysiske rammer og deres oplevelser af at blive videoaf-
hørt. Overordnet set har børnene en positiv oplevelse af 
børnehusene. Børnene fremhæver, at det hjalp at komme i 
et børnehus og tale med en voksen om det, og at de voksne 
opleves som søde og omsorgsfulde. Børnene kommer des-
uden med en række anbefalinger til forbedringer. 

 

Børns Vilkår 

Børns Vil-
kår i sam-
arbejde 
med Tryg-
fonden 

2017 Svigt af børn i Danmark: Status 
2016/2017 

Bindslev, Marianne With; Svendsen, 
Anne Marie Bach; Johansen, Mia Mone; 
Stage, Sofie 

 

Børn der udsættes 
for svigt, herunder 
vold, seksuel kræn-
kelse, drab mm. 

  

Rigshospitalet 
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Center for 
seksuelle 
overgreb, 
Rigshospi-
talet 

2016 Male victims of sexual assault; 10 years’ 
experience from a Danish Assault Center 

Larsen, M.L.; Hilden M. 

I: J. Forensic Leg Med., 2016, vol. 4, s. 8-
11 

Mænd udsat for 
seksuelt overgreb 

  

Center for 
seksuelle 
overgreb, 
Rigshospi-
talet 

2015 Sexual assault: a descriptive study of 2500 
female victims over a 10-year period 

Larsen, M.L.; Hilden, M.; Lidegaard, Ø.; 
Skovlund C.W. 

I: British Journal of Obstetrics and Gy-
neacology, 2015, vol. 122, nr. 4, s. 577-84 

Kvinder udsat for 
seksuelt overgreb 

  

Center for selvmordsforskning 

Center for 
selvmords-
forskning 
(for Mini-
steriet for 
Børn, Lige-
stilling, In-
tegration 
og Sociale 
Forhold) 

2015 Kærestevold og dets følger 

Zøllner, Lilian 

http://selvmordsforskning.dk/publika-
tioner/rapporter/kaerestevold-og-dets-
foelger/ 

Kærestevoldsud-
satte unge (13-19 
år) 

En beskrivelse af kvantitative og kvalitative data vedr. unge 
kvinder og mænd, der lider under følgerne af at have været 
udsat for kærestevold, og som har grebet til drastiske løs-
ninger på, at livet er blevet uudholdeligt, så som forsøg på 
at begå selvmord. Denne rapport formidler viden og data 
om kærestevold og alvorlige tanker om selv- skade/selv-
mord og -adfærd: fra unge på uddannelsesinstitutioner (13-
19 år) forår 2015, fra unge indbragt på hospital som følge 
af deres selvmordsforsøg i 2014 

 

DEFACTUM 

DEFAC-
TUM (for 
Socialsty-
relsen) 

2016 Evaluering og effektmåling af gruppebe-
handling for børn og unge, der har været 
udsat for seksuelle overgreb 

DEFACTUM 

Børn og unge, der 
har været udsat for 
seksuelle overgreb 
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http://www.defactum.dk/projek-
ter/showPublication?publicatio-
nId=617&pageId=343600 

Det Kriminalpræventive Råd 

Det Krimi-
nalpræven-
tive Råd, 
SDU 

2013 Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt 
unge 

Bramsen, Rikke Holm; Karsberg, Sidsel; 
Bilberg, Randi; Christensen, Rune; Las-
gaard, Mathias 

http://www.dkr.dk/materialer/vold-og-
voldtaegt/forebyggelse-af-seksuelle-
overgreb-blandt-unge/ 

Unge drenge og pi-
ger (12-18 år), sek-
suelle overgreb 
både i nære relatio-
ner og ikke i nære 
relationer 

En systematisk kortlægning af programmer/metoder til fo-
rebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. Rapporten 
indeholder international viden og erfaringer om interven-
tioner til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. 
Resultater herfra kan benyttes til at styrke det faglige felt 
på området. 

 

Det Krimi-
nalpræven-
tive råd 

2012 Seksuel vold blandt unge – en systematisk 
tilgang til primær forebyggelse. 

Bramsen, Rikke Holm 

http://www.dkr.dk/media/8272/sek-
suel-vold-blandt-unge-en-primaer-fore-
byggelse.pdf 

Unge potentielle 
udøverede af sek-
suel vold (12-24 år) 

Denne rapport sætter fokus på metoder til belysning af fo-
rekomst af seksuel vold, brugen af begreber, vurdering af 
risiko- og beskyttende faktorer, identificering af særligt sår-
bare ungegrupper, følger af seksuel vold, samt mulighe-
derne for primær forebyggelse i en dansk ungekontekst. 

 

Etnisk Konsulentteam 

Etnisk 
Konsulent-
team, Kø-
benhavns 
Kommune 

2015 Behandling af voldelige mænd 

Sørensen, Bo Wagner 

I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 71, s. 91-
113 

Voldsudøvende 
mænd 

  

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 

FRA – Den 
Europæi-
ske Unions 

2014 Vold mod kvinder – en EU-undersøgelse    
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Agentur for 
Grundlæg-
gende Ret-
tigheder 

FRA – Den Europæiske Unions Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder 

http://viden.sl.dk/media/8569/vold-
mod-kvinder-en-eu-undersoegelse.pdf 

Huset Zornig 

Huset 
Zornig 

2015 Forslag til socialt exitprogram for volds-
udsatte kvinder og børn 

Huset Zornig 

http://husetzornig.dk/rapport-social-
exitprogram-til-voldsudsatte-kvinder/ 

Voldsudsatte kvin-
der og børn 

  

Institut for Menneskerettigheder 

Institut for 
Menneske-
rettigheder 

2016 Overgreb mod børn – hvor langt rækker 
beskyttelsen? 

Jacobsen, Anette Faye 

https://menneskeret.dk/udgivel-
ser/overgreb-boern-langt-raekker-be-
skyttelsen 

Børn udsat for fysi-
ske, psykiske og 
seksuelle overgreb 
samt vanrøgt 

  

Institut for 
Menneske-
rettigheder 

2016 Beskyttelse af børn – overgrebspakkens 
implementering i kommunerne 

Jacobsen, Anette Faye 

https://menneskeret.dk/udgivelser/be-
skyttelse-boern-overgrebspakkens-im-
plementering-kommunerne 

Børn udsat for fysi-
ske, psykiske og 
seksuelle overgreb 
samt vanrøgt 
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Institut for 
Menneske-
rettigheder 

2016 Børn – status 2015-2016 

Institut for Menneskerettigheder 

https://menneskeret.dk/udgivelser/bo-
ern-status-2015-16 

 Delrapport i ”Menneskerettigheder et overblik over men-
neskerettighedssituationen i Danmark 2015-2016”. Denne 
delrapport behandler fem temaer, hvor der er behov for et 
øget fokus på barnets individuelle, selvstændige rettighe-
der. Temaerne vedrører beskyttelse af børn mod overgreb, 
børn som pårørende, børns forhold under anbringelse 
uden for hjemmet, frihedsberøvelse af børn og unge på 
grund af kriminalitet samt frihedsberøvelse uden for straf-
feretsplejen og anden magtanvendelse over for børn og 
unge. 

 

Institut for 
Menneske-
rettigheder 

2015 Børn – status 2014-2015 

Institut for Menneskerettigheder 

https://menneskeret.dk/udgivelser/bo-
ern-status-2014-15 

 Delrapport i ”Menneskerettigheder et overblik over men-
neskerettighedssituationen i Danmark 2014-2015”.  Denne 
delrapport behandler fem temaer, hvor der er behov for et 
øget fokus på barnets individuelle, selvstændige rettighe-
der. Temaerne vedrører beskyttelse af børn mod overgreb, 
børn som sekundært ramte, børns forhold under anbrin-
gelse uden for hjemmet, frihedsberøvelse af børn og unge 
på grund af kriminalitet samt frihedsberøvelse uden for 
strafferetsplejen og anden magtanvendelse over for børn 
og unge. 

 

Institut for 
Menneske-
rettigheder 

2014 Ret til et liv uden vold 

Rasmussen, Nell 

https://menneskeret.dk/udgivelser/ret-
liv-uden-vold 

Voldudsatte kvin-
der og voldsudsatte 
i hjemmet generelt 

  

Justitsministeriet 

Justitsmi-
nisteriets 
Forsk-
ningskon-
tor 

2013 Omfanget og karakteren af stalking: en 
befolkningsundersøgelse 

Jørgensen, Tanja Tambour 

http://justitsministeriet.dk/sites/de-
fault/files/media/Arbejdsomraa-
der/Forskning/Forskningsrappor-
ter/2013/stalkingrapport.pdf 

Stalkingudøvere, 
stalkingudsatte 
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Københavns Universitet 

CORA, 
Det Juridi-
ske Fakul-
tet, KU 

2016 Vold mod kvinder i nære relationer. En 
analyse af Istanbulkonventionens imple-
mentering i dansk ret 

Jensen, Mathilde Worch; Larsen, Trine 
Louise 

http://jura.ku.dk/pdf/cora/spe-
cialer/speciale-trine-louise-larsen-og-
mathilde-worch-jensen.pdf 

  Trine Baumbach 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2015 Skal mor med? - Tre teoretiske perspek-
tiver på mødredeltagelse i terapi med 
børn på krisecentre 

Jakobsen, Signe Storch 

https://diskurs.kb.dk/item/dis-
kurs:84540:1 

Børn på krisecen-
tre, der enten selv 
er voldsudsatte el-
ler har voldsudsatte 
mødre 

 Katrine Zeuthen 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2015 When Daddy Stalks Mommy 

Schandorph, Sille 

https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:760
03:1 

 

Kvinder der udsæt-
tes for stalking af 
deres barns/børns 
far 

 Faezeh Zand 

Sociolo-
gisk Insti-
tut, KU 

2015 Vold i nære relationer 

Dahl, Ida Kathrine 

https://diskurs.kb.dk/item/dis-
kurs:78172:1 

Personer udsat for 
vold i nære relatio-
ner 

 Hilda Rømer Chri-
stensen 

http://jura.ku.dk/pdf/cora/specialer/speciale-trine-louise-larsen-og-mathilde-worch-jensen.pdf
http://jura.ku.dk/pdf/cora/specialer/speciale-trine-louise-larsen-og-mathilde-worch-jensen.pdf
http://jura.ku.dk/pdf/cora/specialer/speciale-trine-louise-larsen-og-mathilde-worch-jensen.pdf
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Institut for 
Psykologi, 
KU 

2014 Blandede Følelser 

Gomez, Sarah Line Fandt 

https://diskurs.kb.dk/item/dis-
kurs:71126:1 

Partnervoldsudø-
vende mænd i be-
handling 

 Tine Gammeltoft 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2014 Vold og voldens konsekvenser i Grøn-
land 

Skytte, Laila Skydsbjerg 

https://diskurs.kb.dk/item/dis-
kurs:78444:1 

Voldsramte fami-
lier i Grønland 

 Helmer Bøving 
Larsen 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2014 Krop og narrativer – en teoretisk under-
søgelse af muligheden for integration af 
kroppen i narrativ terapi med voldsramte 
kvinder 

Schubell, Mette Sofie 

https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:760
12:1 

Kvinder udsat for 
vold i hjemmet 

 Sarah I. F. Daniel 

Institut for 
Tværkultu-
relle og Re-
gionale 
Studier, 
KU 

2014 Et spørgsmål om ære? Intertekstuelle læs-
ninger af fortællinger om æresrelateret 
vold 

Liebmann, Louise Lund 

Ph.d.-afhandling 

Æresrelaterede 
konflikter, herun-
der vold 

 Catharina Raud-
vere 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2013 Behandling af mænd med senskader efter 
seksuelle overgreb i barndommen 

Mænd med senska-
der efter seksuelle 

 Helmer Bøving 
Larsen 

https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:76012:1
https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:76012:1
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Jensen, Mads Christian 

https://diskurs.kb.dk/item/dis-
kurs:78376:1 

overgreb i barn-
dommen 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2013 Prevention of Child Sexual Abuse: Anal-
ysis and Discussion of the Field 

Zeuthen, Katrine Egede; Hagelskjær, 
Marie 

I: Journal of Child Sexual Abuse, vol. 22 
nr. 6, s. 742-760 

Børn udsat for sek-
suelt overgreb 

This article reviews the existing preventive interventions 
targeting children, parents, and professionals. An alterna-
tive way of organizing the child sexual abuse prevention 
research literature is offered and applied with emphasis on 
three areas: (a) child sexual abuse prevention interventions, 
(b) meta-analyses of child sexual abuse prevention inter-
ventions, and (c) general theoretical models about preven-
tion and the child. Based on an analysis of these areas, it 
was found that there was a lack of connection between 
theoretical models and concrete preventive interventions. 
An overview of current challenges and future possibilities 
in this area is provided. 

 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2012 Witnessing Domestic Violence 

Fanous, Maria 

https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:319
66:3 

Børn som har ople-
vet deres mødre 
udsat for vold i 
nære relationer 

 Ingrid Leth 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2012 Partnerstalking i et evolutionspsykolo-
gisk perspektiv 

Færch, Tine 

https://diskurs.kb.dk/item/dis-
kurs:31276:4 
 

Stalkingudøvere og 
-udsatte i parfor-
hold 

 Ole Elstrup 

Institut for 
Psykologi, 
KU 

2012 Fra interaktion til relation – på vej til et 
paradigmeskift i forståelse og behand-
lingsformer ved vold i nære relationer? 

Lund, Helena Veronica 

Voldsramte par  John Hjarsø Mor-
tensen 

https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31966:3
https://diskurs.kb.dk/item/diskurs:31966:3
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https://diskurs.kb.dk/item/dis-
kurs:47073:1 

Land-
skabsarki-
tektur og 
planlæg-
ning, KU 

2012 Healing gardens at crisis shelters for 
women and children survivors of domes-
tic violence 

Lygum, Victoria Linn 

Ph.d.-afhandling 

Voldsramte kvin-
der og deres børn 

  

Institut for 
Tværkultu-
relle og Re-
gionale 
Studier, 
KU 

2012 Martyrer, kærlighed og kvindelig volds-
ofre: Selvbiografiske fortællinger om 
æresrelateret vold i Danmark 

Liebmann, Louise Lund 

I: Chaos. Skandinavisk tidsskrift for reli-
gionshistoriske studier, vol. 56 nr. 2, s. 
119-141 

Kvinder udsat for 
æresrelateret vold 

  

LOKK 

LOKK/Et-
nisk Ung 

2014 Dobbeltliv – En rapport om baggrunden 
for og konsekvenserne af at leve et dob-
beltliv for unge med æresrelaterede pro-
blemer 

Hviid, Sofie 

http://www.etniskung.dk/_files/Doku-
menter/dobbeltliv.pdf 

Personer med mi-
noritetsbaggrund 
og æresrelaterede 
problemer 

  

LOKK 2013 Voldens kontinuum og kvinders voldser-
faringer 

Sørensen, Bo Wagner 

Voldsudsatte kvin-
der 
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I: Sosiologi i dag, nr. 4, s. 69-93 

LOKK 2013 Matter of Mental Health? Treatment of 
Perpetrators of Domestic Violence in 
Denmark and the Underlying Perception 
of Violence 

Sørensen, Bo Wagner 

I: Framing Sexual and Domestic Vio-
lence through Language (red.: R. Klein), 
New York: Palgrave Macmillan, s. 111-
134 

Udøvere af vold i 
hjemmet 

This chapter deals with the largest and most well-known 
treatment program for violent men in contemporary Den-
mark from an anthropological perspective.1 Its main pur-
pose is to look into the word treatment and how it shapes 
our understanding of both the violent men and the phe-
nomenon of domestic violence. In other words, what is 
seen as the problem in need of solution? How is the prob-
lem represented (Bac-chi 1999; 2009)? In this chapter I am 
going to highlight and analyze the importance of words 
and their usage in reference to Danish discourses on treat-
ment programs for abusive men. 

 

Megafon 

Megafon 
(for Red 
Barnet) 

2015 Sig det som det er! – Evaluering 

Primdal, Anne Marie 

http://viden.sl.dk/media/5603/sig-det-
som-det-er.pdf 

   

Mælkebøttecentret 

Mælkebøt-
tecentret 
(for Depar-
tementet 
for Familie 
og Justits-
væsen) 

2013 Kortlægning af krisecentrene i Grønland 

Mælkebøttecentret 

http://brydtavsheden.gl/sites/de-
fault/fi-
les/Kortl%C3%A6gning%20af%20kri-
secen-
trene%20i%20Gr%C3%B8nland.pdf  

   

Mødrehjælpen 

Mødre-
hjælpen 

2017 Voldens børn – En kvalitativ undersø-
gelse af børn og unge, der oplever vold i 
hjemmet 

Børn der bevidner 
og/eller er ofre for 
fysisk og psykisk 
vold i hjemmet 

  

http://brydtavsheden.gl/sites/default/files/Kortl%C3%A6gning%20af%20krisecentrene%20i%20Gr%C3%B8nland.pdf
http://brydtavsheden.gl/sites/default/files/Kortl%C3%A6gning%20af%20krisecentrene%20i%20Gr%C3%B8nland.pdf
http://brydtavsheden.gl/sites/default/files/Kortl%C3%A6gning%20af%20krisecentrene%20i%20Gr%C3%B8nland.pdf
http://brydtavsheden.gl/sites/default/files/Kortl%C3%A6gning%20af%20krisecentrene%20i%20Gr%C3%B8nland.pdf
http://brydtavsheden.gl/sites/default/files/Kortl%C3%A6gning%20af%20krisecentrene%20i%20Gr%C3%B8nland.pdf
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Nielsen, Carina; Lauridsen, Helle Dal-
gaard  

https://moedrehjaelpen.dk/voldens-
born/ 

Nordisk Ministerråd 

Nordisk 
Minister-
råd 

2016 Nordic Countries - Overview of Work 
with Perpetrators of Intimate Partner Vi-
olence 

Vall, Berta 

http://norden.diva-por-
tal.org/smash/get/diva2:1082406/FUL
LTEXT05.pdf 

Voldsudøvere The aim of the Nu Räcker Det was to map out the models 
used in the Nordic countries to help the perpetrators of 
IPV to end violence. The project questionnaire was filled 
in by the service providers. The number of invited pro-
grammes was 68, and the response rate was around 80%. 
Results indicate that still some services are not free of 
charge and are not equally distributed geographically. In 
terms of safety, although most programmes contact the 
(ex-) partner at the beginning of the treatment, still half of 
the programmes do not contact the (ex-) partner during 
the treatment or at the end of it, moreover nearly half of 
the programmes do not use any risk assessment instru-
ment. Outcome is measured by most of the programmes 
however partner and official reports should also be in-
cluded. Finally, those results are compared and discussed 
in light of the European context. 

 

Professionshøjskolen Metropol 

Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
Professi-
onshøjsko-
len Metro-
pol 

2016 Forståelse af vold i børnesager: En un-
dersøgelse baseret på 36 vignetter og to 
interviews 

Eeg, Sine Friis; Sørig, Line Eriksen; Han-
sen, Josefine Elly Bech 

https://www.ucviden.dk/student-por-
tal/files/35847070/Forst_el-
ser_af_vold_i_b_rnesa-
ger_K90_Sokf16_BA.pdf 

Voldsudsatte børn  Berit Møller 
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Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
Professi-
onshøjsko-
len Metro-
pol 

2016 Partnervold mod kvinder i hjemmet: en 
undersøgelse af kvinders oplevelser af 
partnervold og de professionelles håndte-
ring af partnervold i den tidlige indsats 

Nørregaard, Natasha Sølling 

https://www.ucviden.dk/student-por-
tal/files/38878144/NatashaN_rre-
gaard_4002012595_kf13b.pdf 

Partnervoldsud-
satte kvinder 

 Julie Rahbæk Møl-
ler 

Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
Professi-
onshøjsko-
len Metro-
pol 

2016 Når kærlighed bliver til ensomhed – Net-
værk, ensomhed og skam blandt kvinder 
på krisecenter 

Rasmussen, Sophie Mathilde Sejer Ve-
stergård; Poulsen, Mia Bødskov 

https://www.ucviden.dk/student-por-
tal/files/35846138/K91_Mia_Poul-
sen_4002013160_og_Sophie_Rasmus-
sen_4002013127.pdf 

Voldsramte kvin-
der på krisecenter 

 Jacob Magnussen 

Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
Professi-
onshøjsko-
len Metro-
pol 

2014 Når far slår mor 

Matsuti, Shqipe; Cronfeld, Rebecca 

https://www.ucviden.dk/student-por-
tal/fi-
les/25765363/N_r_far_sl_r_mor._14_p
df.pdf 

Børn der overværer 
vold i nære relatio-
ner 

 Berta Vishnivetz 

Institut for 
Socialt Ar-
bejde, Pro-
fessions-
højskolen 
Metropol 

2013 Conditions and Support for Ethnic Mi-
nority Women in Women’s Shelters 

Danneskiold-Samsøe, Sofie 

Kvinder med et-
nisk minoritetsbag-
grund på krisecen-
tre 
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I: Denmark – a country securing a normal 
life: Women’s shelters, children’s up-
bringing, Tokyo, Domesu Shuppan, s. 
53-68 

Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
Professi-
onshøjsko-
len Metro-
pol 

2012 Seksuelle overgreb – det usynlige traume 

Bisgaard, Anne Bjerre; Kristensen, Maria 
Tind Siegstad 

https://www.ucviden.dk/student-por-
tal/files/12667626/f_rdig_produkt.pdf 

Voksne med sen-
følger fra seksuelt 
overgreb i barn-
dommen, ikke 
nødvendigvis i 
hjemmet 

 Steen Holst Søren-
sen 

Rambøll 

Rambøll 
(for Lige-
stillingsaf-
delingen) 

2016 Nationale og internationale tendenser og 
tilbud ift. at bryde voldscirklen – Kort-
lægning 

Rambøll 

http://ww.u-web.dk/da/ligestilling/ny-
heder/newsdisplay-
page.aspx?newsid=a27ba083-367c-448e-
9a1f-d242dc1018d9 

Personer udsat for 
vold i nære relatio-
ner 

  

Rambøll 
(for Social-
styrelsen) 

2015 Evaluering af krisecentertilbuddene 

Rambøll 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/evaluering-af-krisecentertilbuddene 

Voldsudsatte kvin-
der på krisecentre 

Det fremgår af undersøgelsen, at kvinder, der opholder sig 
på et krisecenter, på flere parametre er mindre ressource-
stærke end kvinder generelt og langt oftere har modtaget 
sociale foranstaltninger i barndommen. Evalueringen viser 
bl.a., at kvinderne overordnet er meget tilfredse med krise-
centrenes tilbud. Nogle af kvinderne ønsker dog bedre mu-
ligheder for psykologhjælp og for målgruppespecifikke til-
bud under opholdet. Det fremgår desuden, at opholdet har 
en positiv effekt på kvindernes trivsel. Kvinderne får større 
selvtillid, og de er i mindre grad udsat for vold efterføl-
gende. Opholdet på et kvindekrisecenter har en negativ ef-
fekt på kvindernes beskæftigelsessituation, og det er den 
væsentligste årsag til, at et krisecenterophold har en negativ 
samfundsøkonomisk effekt. Den negative effekt er dog af-
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tagende over tid. Evalueringen indeholder en række anbe-
falinger til både krisecenterindsatsen og til den samlede 
indsats mod vold i nære relationer. 

Rambøll i 
samar-
bejde med 
SIF og 
SDU (for 
Ligestil-
lingsmini-
steriet og 
Social- og 
Integrati-
onsmini-
steriet) 

2013 Kortlægning af erfaringer med efterværn 
og behov for nye støttemuligheder 

Rambøll 

 

Voldsudsatte   

Rambøll i 
samar-
bejde med 
SIF og 
SDU (for 
Ligestil-
lingsmini-
steriet og 
Social- og 
Integrati-
onsmini-
steriet) 

2013 Efterværn og mægling – Delopgave 2: 
Undersøgelse af erfaringerne med og re-
sultaterne af mægling 

Rambøll 

Mænd og kvinder 
med minoritets-
baggrund udsat for 
tvangsægteskaber 
el. lignende 

  

Rambøll 
(for Mini-
steriet for 
Ligestil-
ling og 
Kirke) 

2013 Evaluering af National Strategi til be-
kæmpelse af vold i nære relationer, 2010-
2012 

Rambøll 

http://www.ft.dk/samling/20121/alm-
del/liu/bilag/81/1268137.pdf 

Voldsudsatte i 
nære relationer 
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Rambøll 
(for Under-
visnings-
ministe-
riet) 

2013 Kortlægning af undervisning af og lektie-
hjælp til undervisningspligtige børn og 
unge på kvindekrisecentre 

Rambøll 

http://viden.sl.dk/media/8697/kortla-
egning-af-undervisning-af-og-lektio-
hjaelp-til-undervisningspligtige-boern-
og-unge-paa-kvindekrisecentre.pdf 

Børn og unge på 
kvindekrisecentre 

  

Red Barnet 

Red Barnet 2015 Hvor slemt ka’ det være? – En antologi 
om it-relaterede seksuelle overgreb på 
børn og unge 

Jakobsen, Gitte; Sørensen, Kuno; Gun-
dorff, Henrik; Jansen, Helen 

https://redbarnet.dk/me-
dia/1157/hvor-slemt-ka-det-vaere.pdf 

Børn og unge ud-
sat for it-relaterede 
seksuelle overgreb 

  

Rigsrevisionen 

Rigsrevisi-
onen 

2014 Beretning til Statsrevisionen om kvinde-
krisecentre 

Rigsrevisionen 

http://www.rigsrevisionen.dk/me-
dia/1943141/kvindekrisecentre.pdf 

Kvinder og børn 
med ophold på 
krisecenter 

  

Roskilde Universitet 

Socialvi-
denskab, 
RUC 

2016 Det er da kun kendte og kvinder der stal-
kes? 

Stalkingudsatte 
mænd 

 Kenneth Reinicke 
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Rasmussen, Fry Bak 

Socialvi-
denskab, 
RUC 

2016 Social kontrol blandt unge etniske mino-
ritetskvinder 

Hejazi, Mona 

 

Unge kvinder med 
etnisk minoritets-
baggrund 

 Yvonne Mørck 

Sociale In-
terventi-
onsstudier, 
RUC 

2016 Gruppeterapi som behandlingsform: Et 
projekt om Dialog mod Volds gruppete-
rapi rettet mod voldsudøvere 

Nielsen, Signe Willemoes; Møller, Sara 
Tagn 

Voldsudøvere i 
gruppeterapi hos 
Dialog mod Vold 

 Rebecca Savery 
Trojaborg 

Institut for 
Samfunds-
videnskab 
og Er-
hverv, 
RUC 

2016 Køn, vold og kultur – en etnografisk til-
gang 

Danneskiold-Samsøe, Sofie; Mørck, 
Yvonne; Sørensen, Bo Wagner 

I: Kvinder, Køn & Forskning, nr. 2, s. 33-
46 

   

Institut for 
Samfunds-
videnskab 
og Er-
hverv, 
RUC 

2016 På sporet af æresrelateret social kontrol 

Mørck, Yvonne 

I: Kvinden og Samfundet, vol. 132, s. 14-
15 

Kvinder udsat for 
æresrelateret social 
kontrol 

  

Institut for 
Samfunds-
videnskab 
og Er-
hverv, 
RUC 

2016 Æresrelateret vold som kulturaliserende 
diskurs? Kritik af en udbredt forsknings-
tilgang.  

Mørck, Yvonne; Danneskiold-Samsøe, 
Sofie; Sørensen, Bo Wagner 
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I: Multikulturalismens fælder: Mørklæg-
ning og moralisme i medier, forskning og 
politik (red.: Mehmet Ümit Necef og 
Torben Bech Dyrberg), Samfundslittera-
tur, s. 245-272 

Kultur- og 
Sprogmø-
destudier, 
RUC 

2015 (Fri)gørelse af voldsramte kvinder – en 
undersøgelse af mødet mellem kvinder 
og personale på et krisecenter 

Gunst, Julie Nordberg 

https://core.ac.uk/down-
load/pdf/43028679.pdf 

Voldsramte kvin-
der på krisecentre 

 Lotte Bøggild Mor-
tensen  

Kultur- og 
Sprogmø-
destudier, 
RUC 

2015 Når mænd udsættes for partnervold – en 
narrativ analyse af maskuliniteter og 
voldsudsathed 

Olsen, Mette Tegtmeier; Gravesen, Ida 
Dal; Winther, Marie 

 

Partnervoldsud-
satte mænd 

 Christian Groes-
Green 

Kultur- og 
Sprogmø-
destudier, 
RUC 

2015 Social kontrol som etnisk minoritetsfæ-
nomen – en undersøgelse af etniske mi-
noriteters og myndigheders forståelser af 
social kontrol 

Jeppesen, Ida Marie 

Unge med etnisk 
minoritetsbag-
grund 

 Naja Vucina Pe-
dersen 

Kommuni-
kation, 
RUC 

2015 ”Dér kommer jeg jo aldrig ud” – En kva-
litativ undersøgelse af danske unges for-
ståelse af feltet kærestevold og reception 
af kampagner herom 

Hern, Marianne Charlotte 

Unge drenge og pi-
ger 

 Tine Mark Jensen 
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Socialvi-
denskab, 
RUC 

2015 Køn og vold – en kritisk policy-analyse af 
de danske handlingsplaner for bekæm-
pelse af vold i nære relationer 

Nielsen, Peter Søderberg 

Vold i nære relatio-
ner 

 Christel Stormhøj 

Institut for 
Samfund 
og Globali-
sering, 
RUC 

2014 Kvindelige ægteskabsmigranter og volde-
lige realiteter 

Danneskiold-Samsøe, Sofie; Sørensen, 
Bo Wagner; Mørck, Yvonne 

I: Ægteskab og migration: Konsekvenser 
af de danske familiesammenføringsregler 
2002-2012 (red.: Anika Liversage og Mik-
kel Rytter), Aarhus Universitetsforlag, s. 
139-159 

Voldsudsatte kvin-
der med migrant-
baggrund  

  

Kommuni-
kation, 
RUC 

2014 Når kønsnormerne larmer 

Stender, Amalie Frederikke; Blædel, Ma-
lene Laustsen  

Partnervoldsud-
satte mænd 

 Rikke Andreassen 
og Christina Hee 
Pedersen 

Kommuni-
kation, 
RUC 

2013 Hvad der sker bag folks lukkede døre, det 
blander vi os ikke i… 

Schubell, Signe Marie 

Voksne (28-60 år)  Nina Blom Ander-
sen 

Institut for 
Samfund 
og Globali-
sering, 
RUC 

2013 Women Victims of Violence on a scale of 
Vulnerability: Marriage Migrants and 
Successive Victims as particularly Vulner-
able Categories 

Sørensen, Bo Wagner; Danneskiold-
Samsøe, Sofie 

I: Retfærd, årgang 36 nr. 3, s. 45-63 

Etniske minoritets-
kvinder der enten 
er ægteskabsmi-
granter i Danmark 
eller gentagne 
gange udsættes for 
vold 

The article applies the concept of the vulnerable subject to 
empirical research data on two categories of women: 
Women who come to Denmark as marriage migrants and 
women who are successive victims of violence, that is, 
women of ethnic minority origin who experience violence 
from different perpetrators over time, often both in child-
hood and adulthood. The analysis demonstrates how stig-
matization can be reduced if we construct our categories 
as inclusive and encompassing, and if we focus on the 
structural and (changing) social position of vulnerable sub-
jects, not on their innate capacities or personal character-
istics. 
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Institut for 
Samfund 
og Globali-
sering, 
RUC 

2012 Tavshed og vold mod kvinder: Erfaringer 
fra et projekt om vold mod kvinder i et-
niske minoritetsfamilier 

Danneskiold-Samsøe, Sofie; Mørck, 
Yvonne; Sørensen, Bo Wagner 

I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 65, s. 103-
127 

Voldudsatte kvin-
der i etniske mino-
ritetsfamilier 

De tre former for tavshed - i de etniske minoritetsmiljøer, 
i forskningen og i den offentlige politik - kan tilsammen 
siges at udgøre en form for tavshedens sammensværgelse, 
der gavner voldsudøverne og ikke voldsofrene. I artiklen 
forankres begrebet tavshed i en konkret social praksis med 
udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad kan der tales og ikke 
tales om vedrørende vold mod kvinder og i særdeleshed 
vold mod etniske minoritetskvinder, på hvilken måde og 
af hvem? Tavshed ses som en fortløbende proces, idet ar-
tiklen viser, hvordan tavsheder opretholdes ved hjælp af 
fortielse, og hvordan forsøg på at bryde samme tavsheder 
mødes med forsøg på tavsliggørelse. 

 

Institut for 
Samfund 
og Globali-
sering, 
RUC 

2012 Tavshed og tale i krig og fred: Om tortur-
ofre og vold mod kvinder 

Danneskiold-Samsøe, Sofie 

I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 66, s. 57-
77 

Voldsudsatte kvin-
der 

  

Røde Kors 

Røde Kors 2013 Evaluering af Qnet – kvindenetværket i 
Røde Kors – inklusiv status 2012 

Ursø, Anne Karen; Hegnsvad, Cecilia 

http://kvinderaad.dk/fi-
les/Qnet_2012.pdf 

Voldsudsatte kvin-
der og deres børn 

  

Rådgivende Sociologer 

Rådgi-
vende Soci-
ologer 

2016 Forebyggelse af drab og dødelig vold i 
nære relationer 

Rasmussen, Nell; Nørregård-Nielsen, Es-
ther; Westermann-Brændgaard, Niels 

Udsatte for part-
nervold og ofre for 
partnerdrab 
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http://rso.dk/portfolio/forebyggelse-
af-drab-og-doedelig-vold-i-naere-relatio-
ner/ 

SFI 

SFI 2017 Resultater fra delprojekt 1: Kategorise-
ring af familieretlige sager i statsforvalt-
ningen 

Ottosen, Mai Else Heide; Dahl, Karen 
Margrethe 

https://www.sfi.dk/publikationer/resul-
tater-fra-delprojekt-1-kategorisering-af-
familieretlige-sager-i-statsforvaltningen-
13349/ 

 Blandt de komplekse sager er en særlig type, hvor mindst 
én forælder rapporterer om voldsproblematikker. Denne 
kategori udgør omkring 10 % af alle de nye sager, som 
Statsforvaltningen opretter. Udover påstande om vold, er 
forældrenes konfliktniveau ofte meget højt, og der er en 
ophobning af andre risikofaktorer. Her viser både børn og 
voksne udtalte tegn på mistrivsel. 

 

SFI (for So-
cialstyrel-
sen) 

2017 Vold og seksuelle overgreb mod børn 
med handicap 

Holt, Helle; Christoffersen, Mogens; 
Poulsen, Maria Hedemark; Bengtsson, 
Steen; Bach, Henning Bjerregaard 

https://www.sfi.dk/publikationer/vold-
og-seksuelle-overgreb-mod-boern-og-
unge-med-handicap-13309/ 

Børn med handi-
cap 

  

SFI 2017 Børn, der oplever vold i familien – Om-
fang og konsekvenser 

Vincent, Stéphanie; Bøg, Martin; Lind-
berg, Malene Rudolf 

https://www.sfi.dk/publikationer/bo-
ern-der-oplever-vold-i-familien-12933/ 

Børn i familier med 
vold i hjemmet, 
herunder voldsud-
satte børn 
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SFI 2016 Vold og seksuelle overgreb mod børn og 
unge i Danmark 2016 

Oldrup, Helene; Christoffersen, Mogens 
Nygaard; Kristiansen, Ida Lykke; Øster-
gaard, Stine Vernstrøm 

https://www.sfi.dk/publikationer/vold-
og-seksuelle-overgreb-mod-boern-og-
unge-i-danmark-2016-11773/ 

Børn og unge, der 
udsættes for psy-
kisk og fysisk vold 
samt seksuelle 
overgreb 

  

SFI 2016 Vold i opdragelsen - En kvantitativ be-
skrivelse af mødres vold mod børn med 
udgangspunkt i Årgang 95 

Rayce, Signe Lynne Boe; Poulsen, Maria 
Hedemark; Karmsteen, Kirstine 

https://www.sfi.dk/publikationer/vold-
i-opdragelsen-12621/ 

Børn, der udsattes 
for vold af deres 
mødre 

  

SFI (for 
Departe-
mentet for 
Familie og 
Justitsvæ-
sen) 

2015 Unge i Grønland – med fokus på seksua-
litet og seksuelle overgreb 

Christensen, Else; Baviskar, Siddhartha 

http://pure.sfi.dk/ws/fi-
les/254769/1512_Unge_i_Groen-
land.pdf 

Unge kvinder og 
mænd (18-25 år) 

  

SFI (med 
University 
of Ulster 
og SDU) 

2013 The Prevalence of Four Types of Child-
hood Maltreatment in Denmark 

Christoffersen, Mogens N.; Amour, 
Cherie; Lasgaard, Mathias; Andersen, 
Tonny E.; Elklit, Ask 

I: Clinical Practice & Epidemiology in 
Mental Health, n. 9, s. 149-156 

Børn udsat for mis-
handling, herunder 
psykisk vold, fysisk 
vold, seksuel vold 
og omsorgssvigt 
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Socialpædagogerne 

Socialpæ-
dagogerne 

2016 Kvindekrisecentre – gengangere og efter-
værn 

Socialpædagogerne 

http://sl.dk/om-os/udgivelser/det-spe-
cialiserede-socialomraade/kvindekrise-
centre-undersoegelse-2016/ 

   

Socialstyrelsen 

Socialsty-
relsen 

2017 Årsstatistik om børnehusene 2016 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-om-de-danske-borne-
huse-2016 

Børnehusenes mål-
gruppe er over-
grebsudsatte børn 

Årsstatistikken om børnehusene 2016 belyser antallet af 
sager i børnehusene, typen af sager, ydelserne der gives i 
børnehussagerne og udsnit af det tværsektorielle samar-
bejde. Formålet med årsstatistikken er at bidrage med vi-
den om børnehusenes arbejde og overgreb mod børn og 
unge i Danmark. 

 

Socialsty-
relsen 

2017 Børn, der krænker andre børn. Erfarings-
opsamling 

KORA 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/born-der-kraenker-andre-born 

Børn og unge, der 
har seksuelt be-
kymrende/kræn-
kede adfærd over-
for andre børn 

Erfaringsopsamlingen har fokus på følgende: Målgruppen 
af børn og deres karakteristika. Behandlingsstedernes ud-
redning og behandling samt behandlingens virkning. 
Match mellem behandlingstype og barn. Samarbejdet mel-
lem kommunerne og behandlingsstederne. Kommunernes 
håndtering af sagerne. Kommunernes behov for indsatser 
til målgruppen. Behandlingsstedernes status i forhold til 
forankring og selvfinansiering. Udgivelsen er baseret på de 
tre behandlingssteders erfaringer, registerdata på børn i ud-
redning og behandling samt erfaringer fra landets kommu-
ner. 

 

Socialsty-
relsen 

2016 Årsstatistik 2015. Kvinder og børn på kri-
secenter 

Lise Barlach og Kirstina Stenager 

Kvinder og børn 
på krisecentre 

Årsstatistikken 2015 udgives i to rapporter, en hovedrap-
port og en bilagsdel. Hovedrapporten rummer udvalgte 
nøgletal og temaanalyser. Temaanalyserne sætter fokus på 
udvalgte områder, i år om kvindernes bopælskommuner, 
om kvinder og børn med gentagne ophold, og om kvin-
dernes partner. 
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https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-2015-kvinder-og-born-
pa-krisecenter 

Socialsty-
relsen 

2016 Årsstatistik 2015. Center for voksne med 
senfølger efter seksuelle overgreb i barn-
dommen 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-2015 

Voksne med sen-
følger efter seksu-
elle overgreb i 
barndommen 

  

Socialsty-
relsen 

2016 Årsstatistik om børnehusene 2015 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-om-bornehusene-2015 

Børnehusenes mål-
gruppe er over-
grebsudsatte børn 

Årsstatistikken om børnehusene 2015 belyser antallet af 
sager i børnehusene, typen af sager, ydelserne der gives i 
børnehussagerne og udsnit af det tværsektorielle samar-
bejde. Formålet med årsstatistikken er at bidrage med vi-
den om børnehusenes arbejde og overgreb mod børn og 
unge i Danmark. 

 

Socialsty-
relsen 

2016 Årsstatistik 2014 – Mænd på mandecen-
ter og mandekrisecenter 

Barlach, Lise; Stenager, Kirstina 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-2014-maend-pa-mande-
center-og-mandekrisecenter 

Mænd med ophold 
på mandecen-
ter/mandekrise-
center i 2014 

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om de mænd, der 
har haft ophold i 2014. I årsstatistikken er der oplysninger 
om blandt andet mændenes alder, uddannelsesniveau, be-
skæftigelse, boforhold, statsborgerskab og børn. Derud-
over er der oplysninger om, hvorvidt mændene har været 
udsat for partnervold, og en opgørelse over de henvendel-
ser, der i 2014 har været til landets mandecentre og man-
dekrisecentre. 

 

Socialsty-
relsen 

2015 Sager i børnehusene i perioden 1. oktober 
2013 til 30. september 2014 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/fi-
ler/born/overgreb/bornehus-filer/sa-
ger-i-bornehusene-i-perioden-1-oktober-
2013-til-30-september-2014.pdf 

Børnehusenes mål-
gruppe er over-
grebsudsatte børn 
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Socialsty-
relsen 

2015 Psykologsamtaler til kvinder på krisecen-
ter. Evaluering af indsatsen 

Barlach, Lise; Stevenson, Gráinne 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/psykologsamtaler-til-kvinder-pa-kri-
secenter-evaluering-af-indsatsen 

Kvinder der haft 
ophold på krise-
center 

  

Socialsty-
relsen 

2015 Åben anonym rådgivning til voldsudsatte 
kvinder 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/evaluering-af-forsogsprojektet-
201daben-anonym-radgivning-til-volds-
udsatte-kvinder201d 

Kvinder udsat for 
vold i nære relatio-
ner, der ikke øn-
sker ophold på kri-
secentre 

Åben anonym rådgivning var et forsøgsprojekt, der var 
målrettet voldsudsatte kvinder, der ikke søger hjælp i de 
eksisterende tilbud eksempelvis krisecentre. Rådgivningen 
blev tilbudt telefonisk, via chat og ved personligt frem-
møde i lokaler uden for krisecenter regi. Evalueringen vi-
ser, at kvinderne var tilfredse med rådgivningen, og evalu-
eringsrapporten indeholder anbefalinger til lancering af et 
lignende tilbud. 

 

Socialsty-
relsen 

2015 Erfaringsopsamling af de danske børne-
huse 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/er-
faringsopsamling-af-de-danske-borne-
huse 

Børn og unge udsat 
for vold eller sek-
suelle overgreb 

Erfaringsopsamlingen af børnehusenes første år i drift be-
lyser de involverede myndigheders erfaringer med den 
tværsektorielle samarbejdsmodel, som danner grundlag for 
indsatsen i børnehusene. Erfaringsopsamlingen viser at de 
første erfaringer med børnehusene og den tværsektorielle 
samarbejdsmodel overordnet set er positive. De adspurgte 
myndigheder oplever, at det tværsektorielle samarbejde bi-
drager til en kvalificeret og skånsom indsats overfor de 
børn og unge, som har været udsat for overgreb. Derud-
over afdækker erfaringsopsamlingen en række udviklings-
punkter i det fremadrettede børnehussamarbejde. 

 

Socialsty-
relsen 

2015 Interventionscenter ved partnervold – 
beskrivende evaluering af et forsøgspro-
jekt 

Stevenson, Gráinne 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/in-
terventionscenter-ved-partnervold-1 

Partnervoldsud-
satte 

Evalueringen viser, at de voldsudsatte efter rådgivningsfor-
løbet har oplevet frihed, tryghed og handlemuligheder i 
signifikant højere grad end før. Undersøgelsen tyder desu-
den på, at voldsudsatte og voldsudøvere, der har fået råd-
givning i interventionscentret, er blevet opsporet og der-
med har fået hjælp tidligere i voldsforløbet, end voldsud-
satte og voldsudøvere, der har fået andre tilbud. Det er 
altså sandsynligt, at Interventionscentret har kunnet bi-
drage til at stoppe vold i et parforhold på et tidligere stadie 
end andre tilbud til målgruppen. 
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Socialsty-
relsen 

2015 Årsstatistik 2014 – Kvinder og børn på 
krisecenter. 

Barlach, Lise; Stenager, Kirstina 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-2014-kvinder-og-born-
pa-krisecenter-1 

Kvinder og børn 
med ophold på kri-
secenter i 2014 

Årsstatistikken består af tre dele. Udvalgte resultater og 
nøgletal. Temaanalyser, der sætter fokus på udvalgte om-
råder, i år om kvinder med gentagne ophold og om bør-
nene fortæller om volden. En statistisk del med tabeller, 
der viser udviklingen over tid, fx i omfanget af volden, vol-
dens art, kvindernes bopæl, uddannelse, forsørgelses-
grundlag og alder. Tabellerne går tidligst tilbage til 2005. 
Og tabeller, som er opgjort på de enkelte krisecentre for år 
2014. 

 

Socialsty-
relsen 

2014 Statusopgørelse over sager i børnehusene 

Socialstyrelsen 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/rapporten-er-en-statusopgorelse-
over-sager-i-bornehusene-i-perioden-1-
oktober-2013-til-30-september-2014 

Børn med ophold i 
børnehuse 

Statusopgørelsens resultater afspejler de oplysninger, der 
er indtastet i dokumentationssystemet af de ansatte i bør-
nehusene. Oplysningerne baserer sig på børnehuspersona-
lets viden om - og faglige vurderinger i de respektive sager. 
Uddrag af opgørelsens resultater: • I perioden 1. oktober 
2013 til 30. september 2014 har børnehusene afsluttet 594 
børnehussager og 1084 konsultative sager. • 60 % af de af-
sluttede børnehussager har omhandlet fysisk vold, 36 % 
har omhandlet seksuelle overgreb og i 4 % af sagerne har 
der både været tale om fysisk vold og seksuelle overgreb. • 
62 % af de afsluttede børnehussager omhandler piger og 
38 % af sagerne omhandler drenge. 

 

Socialsty-
relsen 

2014 Undersøgelsen af indsatsen på mande-
centre og mandekrisecentre 

Stevenson, Gráinne; Hansen, Christina; 
Barlach, Lise; Ravnsted-Larsen, Nynne 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/undersogelse-af-indsatsen-pa-man-
decentre-og-mandekrisecentre-1 

Kriseudsatte mænd 
herunder volds-
ramte mænd 

Rapporten omfatter: en undersøgelse af mændene, der har 
modtaget tilbud på centrene, en analyse af indsatsen på 
mandecentrene, herunder en vurdering af virkning af ind-
satsen og af centrenes målbarhed i forhold til effekt, mæn-
denes vurdering af den hjælp, de har modtaget. De fem 
centre, der indgår i undersøgelsen, er: Stedet, Center for mænd 
i krise i Fredericia, Horsens Krisecenter for mænd, Mandecentret i 
København, Mandecentret i Aarhus og Mandecentret i Aalborg. 
Mandecentrenes målgruppe er mænd i krise efter samlivs-
brud. Mandekrisecentrenes målgruppe er mænd i krise, 
som er forårsaget af forskellige faktorer, herunder samlivs-
brud.  

 

Socialsty-
relsen 

2014 Årsstatistik 2013 – Kvinder og børn på 
krisecenter 

Barlach, Lise; Stenager, Kirstina 

Kvinder og børn 
med ophold på kri-
secenter i 2013 

Årsstatistikken består af tre dele. En sammenfatning og 
nøgletal. Temaanalyser, der sætter fokus på udvalgte om-
råder, i år bl.a. opholdslængde og sociale aktiviteter for 
børn. En statistisk del med tabeller, der viser udviklingen 
over tid, fx i omfanget af volden, voldens art, bopæl, ud-
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https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-2013-kvinder-og-born-
pa-krisecenter 

dannelse, forsørgelsesgrundlag og alder. Tabellerne går tid-
ligst tilbage til 2005. Og tabeller, som er opgjort på de en-
kelte krisecentre for år 2013. 

Socialsty-
relsen 

2014 Årsstatistik 2013 – Mænd på mandecen-
ter og mandekrisecenter 

Barlach, Lise; Stenager, Kirstina 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-2013-maend-pa-mande-
center-og-mandekrisecenter 

Mænd med ophold 
på mandecenter og 
mandekrisecenter i 
2013 

I årsstatistikken er der oplysninger om blandt andet mæn-
denes alder, uddannelsesniveau, beskæftigelse, boforhold, 
statsborgerskab og børn. Derudover er der en temaanalyse, 
der sætter fokus på partnervold blandt mændene, og en 
opgørelse over de henvendelser, der i 2013 har været til 
landets mandecentre og mandekrisecentre. 

 

Socialsty-
relsen 

2013 Voksne, som lever med vold i nære rela-
tioner – Sociale indsatser, der virker 

Stenager, Kirstina; Stevenson, Gráinne 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/voksne-som-lever-med-vold-i-naere-
relationer-sociale-indsatser-der-virker 

Partnervoldsud-
satte kvinder og 
mænd 

  

Socialsty-
relsen 

2013 Voksne med senfølger efter seksuelle 
overgreb – Sociale indsatser, der virker 

Andersen, Sara 

Voksne med sen-
følger efter seksu-
elle overgreb 

  

Socialsty-
relsen 

2013 Årsstatistik 2012 – Kvinder og børn på 
krisecenter 

Barlach, Lise; Stenager, Kirstina 

Kvinder og børn 
med ophold på kri-
secenter i 2012 

Årsstatistikken består af tre dele: En række tabeller, der vi-
ser udviklingen over tid, fx i omfanget af volden, voldens 
art, bopæl, uddannelse, forsørgelsesgrundlag og alder. Ta-
bellerne går tidligst tilbage til 2005. Temaanalyser, der sæt-
ter fokus på udvalgte områder, i år bl.a. psykologsamtaler 
til både kvinder og børn. Bilagsdel med tabeller, som er 
opgjort på de enkelte krisecentre. 

 

Socialsty-
relsen 

2013 Årsstatistik 2012 – Mænd på mandecen-
ter og mandekrisecenter 

Barlach, Lise; Stenager, Kirstina 

Mænd med ophold 
på mandecen-
ter/mandekrise-
center i 2012 

Det er første gang, der er blevet udarbejdet en årsstatistik 
om mænd på mandecentre og mandekrisecentre. Socialsty-
relsen har indsamlet oplysninger om de mænd, der har haft 
ophold i 2012. I årsstatistikken er der oplysninger om 
blandt andet mændenes alder, uddannelsesniveau, beskæf-
tigelse, boforhold, statsborgerskab og børn. Derudover er 
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https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatistik-2012-maend-pa-mande-
center-og-mandekrisecenter 

der en temaanalyse, der sætter fokus på partnervold blandt 
mændene, og en opgørelse over de henvendelser, der i 
2012 har været til landets mandecentre og mandekrisecen-
tre. 

Socialsty-
relsen 

2013 Årsstatistik 2012 – Statistik om centre der 
arbejder med senfølger efter seksuelle 
overgreb 

Andersen, Sara 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/arsstatisk-2012-om-centre-der-arbej-
der-med-senfolger-efter-seksuelle-over-
greb 

Voksne med sen-
følger efter seksu-
elle overgreb i 
barndommen 

  

Socialsty-
relsen 

2012 Årsstatistik 2011 – kvinder og børn på 
krisecenter 

Barlach, Lise; Stenager, Kirstina 

https://socialstyrelsen.dk/udgivel-
ser/lokk-arsstatistik-2011-kvinder-og-
born-pa-krisecenter 

Kvinder og børn 
med ophold på kri-
secenter i 2011 

  

Statens Institut for Folkesundhed 

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2016 The consequences of coping with stalk-
ing: results from the first qualitative study 
on stalking in Denmark 

Johansen, Katrine Bindesbøl Holm; 
Tjørnhøj-Thomsen, Tine 

I: International Journal of Public Health, 
vol. 61 nr. 8, s. 883-889 

Stalkingudsatte The purpose of this article is to explore: (1) how victims 
of stalking experience the phenomenon in their daily life, 
(2) how the nature of stalking informs the victim's inter-
nal coping strategies, and (3) how the victims' internal 
coping strategies negatively affect their daily life and well-
being. The results of the study indicate that rather than 
the stalkers' harassment itself; it is the unpredictability of 
the stalkers' potential actions that inform the victims' pri-
mary coping strategy-self-regulation. Self-regulation con-
sists of various strategies victims employ to avoid the 
stalker. Our analysis shows that self-regulation as a cop-
ing strategy has social and psychological consequences 
for the victims, leading to various degrees of social isola-
tion and apprehension. 
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Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2016 Seksuel vold: Opfattelser og holdninger 
til strafbarhed og anmeldelse blandt unge 

Johansen, Katrine Bindesbøl Holm 

http://www.si-folkesund-
hed.dk/upload/seksuel_vold.pdf 

Unge danskere på 
ungdomsuddan-
nelser 

  

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2016 Skal det første ord komme fra patienten?: 
Opsporing og støtte til voldsramte gen-
nem kontakt til den alment praktiserende 
læge 

Johansen, Katrine Bindesbøl Holm; Pant, 
Sofie Weber; Hytten, Kathrine; Juel, 
Knud; Rod, Morten Hulvej 

http://www.si-folkesund-
hed.dk/upload/skal_det_f%C3%B8rste
_ord_komme_fra_patienten.pdf 

Personer udsat for 
vold i nære relatio-
ner 

  

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed, Det 
Kriminal-
præventive 
Råd 

2014 De usynlige følger af kærestevold 

Helweg-Larsen, Karin; Plauborg, Rikke 

http://www.si-folkesund-
hed.dk/upload/de_usyn-
lige_f%C3%B8lger_af_k%C3%A6restev
old_20140212_samlet.pdf 

Unge udsat for kæ-
restevold 

De usynlige følger af kærestevold rapporterer en undersøgelse, 
hvis formål det blandt andet har været at afdække, i hvor 
høj grad unge, der udsættes for vold i et kæresteforhold, 
har kontakt til sundhedsvæsenet, og hvor hyppigt de poli-
tianmelder vold, for derigennem at vurdere mulighederne 
for en øget indsats i disse myndigheder med henblik på at 
stoppe volden og forebygge gentagen vold. 

 

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2012 Violence against Women in Europe: 
Magnitude and Mental Health Conse-
quences Described by Different Data 
Sources 

Helweg-Larsen, Karin 

Voldsudsatte kvin-
der 
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I: Violence against Women and Mental 
Health (red.: García-Moreno og Riecher-
Rössler), 2013, vol. 178, s. 54-64 

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2013 Stalking i Danmark 

Johansen, Katrine Bindesbøl Holm; 
Tjørnhøj-Thomsen, Tine; Helweg-Lar-
sen, Karin 

http://www.si-folkesundhed.dk/Udgi-
velser/B%C3%B8ger%20og%20rappor-
ter/2013/Stalking%20i%20Dan-
mark.aspx 

Stalkingudsatte For hovedparten af de udsatte i undersøgelsen har stalkin-
gen haft omfattende psykiske, fysiske, sociale og økonomi-
ske konsekvenser, både under og efter stalkingen stod på. 
Rapporten viser, at der er en klar sammenhæng mellem 
stalkingens karakter, dens intensitet og konsekvenserne. 
Det er de udsatte med en intim relation til stalkeren, der 
har oplevet de mest alvorlige konsekvenser. Hovedparten 
af de udsatte har haft én eller flere af følgende psykiske 
følger på grund af stalkingen: angst, posttraumatisk stress, 
selvmordstanker/-forsøg, koncentrationsbesvær og hu-
kommelsesbesvær. Rapporten beskriver også, hvilke be-
hov for støtte og hjælp de udsatte har, og giver samtidig en 
række anbefalinger til, hvordan hjælpen til stalkingudsatte 
kan styrkes. 

 

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2013 Intimate partner violence and mental 
health in women 

Helweg-Larsen, Karin; Johansen, Katrine 
Bindesbøl Holm 

Konferenceabstrakt til 5th World Con-
gress on Women’s mental Health, Lima, 
Peru 

Partnervoldsud-
satte kvinder 

  

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed (for 
Ministeriet 
for Lige-
stilling og 
Kirke og 
Social - og 
Integrati-
onsmini-
steriet) 

2013 Partnervold mod mænd i Danmark 

Plauborg, Rikke; Helweg-Larsen, Karin 

http://www.si-folkesund-
hed.dk/upload/partner-
vold_mod_m%C3%A6nd.pdf 

Partnervoldsud-
satte mænd 

Rapporten afdækker det aktuelle omfang og karakteren af 
partnervold mod mænd i Danmark, og beskriver de barri-
erer mænd oplever i forhold til at søge hjælp efter udsæt-
telse for partnervold samt de eksisterende støttetilbud til 
mænd, der har været udsat for partnervold. Rapportens re-
sultater og konklusioner er baseret på registerdata og data 
fra to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser samt in-
terview med voldsudsatte mænd og medarbejdere på 
mande-krisecentre, der rådgiver og støtter mænd udsat for 
partnervold. 
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Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2012 Priorities for research in child maltreat-
ment, intimate partner violence and resil-
ience to violence exposures: results of an 
international Delphi consensus develop-
ment process 

Helweg-Larsen, Karin; Wathen, C. Na-
dine; MacGregor, Jennifer C. D.; m.fl. 

I: BMC Public Health 2012, vol. 12 nr. 
648, s. 1-12 

   

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed (sam-
arbejde 
med Mini-
steriet for 
Ligestil-
ling og 
Kirke) 

2012 Vold i nære relationer – Omfanget, ka-
rakteren og udviklingen samt indsatsen 
mod partnervold blandt kvinder og 
mænd - 2010 

Helweg-Larsen, Karin 

http://www.si-folkesund-
hed.dk/upload/vold_i_n%C3%A6re_rel
ationer_(2._udgave).pdf 

Partnervoldsudø-
vere og -udsatte 

I lighed med tidligere rapporter om partnervold i 2004 og 
2007 præsenteres status i forhold til de syv indikatorer, der 
blev vedtaget under det danske EU-formandskab i 2002. 
Indikatorerne beskriver samlet den aktuelle forekomst af 
partnervold blandt mænd og kvinder i Danmark, udviklin-
gen i de seneste ti år og den lange række af forebyggelses-
initiativer, der er gennemført og/eller igangsat. I beskrivel-
sen af voldens forekomst og karakter indgår resultater af 
befolkningsundersøgelser og registerdata, der tillige er 
sammenkoblet med Danmarks Statistiks registre. 

 

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2012 Kærestevold i Danmark – En undersø-
gelse af omfang, karakter og konsekven-
ser af volden blandt unge og udviklingen 
2007-2011 

Plauborg, Rikke; Johansen, Katrine Bin-
desbøl Holm; Helweg-Larsen, Karin 

http://www.si-folkesund-
hed.dk/upload/k%C3%A6restevold_20
130403_samlet.pdf 

 

Voldsudsatte unge 
– både fysisk, psy-
kisk og seksuel 

Rapporten belyser ud fra en spørgeskemaundersøgelse i 
2011 forekomsten og karakteren af fysisk, psykisk og sek-
suel vold i unges kæresteforhold og udsættelsen for vold 
generelt. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende 
undersøgelse gennemført af instituttet i 2007 og publiceret 
i 2008. Resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen uddybes 
gennem en kvalitativ interviewundersøgelse blandt unge 
under uddannelse og påpeger, hvilke muligheder er er for 
forebyggelse af vold i unges parforhold. 

 

Center for 
Sundheds-
forskning i 
Grønland, 

2012 Som ringe i vandet – Baselineundersø-
gelse af befolkningens viden om og hold-
ninger til seksuelle overgreb mod børn 
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Statens In-
stitut for 
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hed for 
Meeqqat 
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sut/Bedre 
Børneliv 

Pedersen, Cecilia Petrine; Gohr, Camilla; 
Olsen, Ingelise 

http://www.si-folkesundhed.dk/up-
load/mibb_rapport_dk_lang_fi-
nal_001.pdf 

Center for 
Sundheds-
forskning i 
Grønland, 
Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed  

2012 Vold og konflikter i de unges nære relati-
oner 

Pedersen, Cecilia Petrine; Larsen, Chri-
stina Viskum Lytken 

I: Det svære ungdomsliv – Unges Trivsel 
i Grønland 2011 – en undersøgelse 
blandt de ældste folkeskoleelever, s. 63-
80 

Grønlandske sko-
leelever 

  

Center for 
Sundheds-
forskning i 
Grønland, 
Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2012 Unges seksuelle erfaringer og udsættelse 
for seksuelle overgreb 

Pedersen, Cecilia Petrine; Bjerregaard, 
Peter 

I: Det svære ungdomsliv – Unges Trivsel 
i Grønland 2011 – en undersøgelse 
blandt de ældste folkeskoleelever, 81-91 

Grønlandske sko-
leelever 

  

Statens In-
stitut for 
Folkesund-
hed 

2012 A literature study of post-shelter support 
services for people exposed to violence in 
close relationships, forced marriage and 
similar forms of suppression 

Johansen. Katrine Bindesbøl Holm; Hel-
weg-Larsen, Karin 

Personer der har 
haft ophold på kri-
secenter efter vold i 
nære relationer 

  

Syddansk Universitet 
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Selsbæk, Helene Sophia; Elklit, Ask 

   

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

 

2017 Rape crimes: Are victims’ acute psycho-
logical distress and perceived social sup-
port associated with police case decision 
and victim willingness to participate in 
the investigation?  

Beck Hansen, Nina; Hansen, Maj; Niel-
sen, Louise Hjort; Bramsen, Rikke Holm; 
Elklit, Ask; Campbell, Rebecca. 

I: Violence Against Women, 2017 

Kvinder udsat for 
voldtægt 

This study examined level of acute psychological distress 
and perceived social support in 64 victims of rape and the 
association with police case decisions and victims’ willing-
ness to participate in the investigation. The results of inde-
pendent-sample t tests revealed that victims’ unwillingness 
to participate in the investigation was significantly associ-
ated with a higher level of psychological distress in the 
acute phase following the assault. The results suggest that 
victims of rape who disengage with the police investigation 
may do so because of a high level of acute psychological 
distress. Clinical implications are discussed. 
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ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

 

2017 Typologies of child sexual abuse: An 
analysis of multiple abuse acts among a 
large sample of Danish treatment-seek-
ing survivors of childhood sexual abuse.  

Shevlin, Mark; Murphy, Siobhan; Elklit, 
Ask; Murphy, Jamie; Hyland, Philip. 

I: Psychological Trauma, 2017. 

Voksne udsat for 
seksuelle overgreb i 
barndommen  

  

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
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2017 Predicting length of time spent in outpa-
tient treatment in a sample of Danish in-
cest survivors 

Fletcher, S.; Elklit, Ask; Shevlin, Mark; 
Armour, Cherie 

Voksne udsat for 
incest 
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I: Journal of Child Abuse & Neglect, 
2017 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

 

2017 Anmeldt voldtægt. Faktorer relateret til 
sagshenlæggelse i anmeldte voldtægtssa-
ger ved Østjyllands Politi.  

Beck Hansen, Nina; Nielsen, Louise 
Hjort; Bramsen, Rikke Holm; Hansen, 
Ole Ingemann; Elklit, Ask. 

Odense: Syddansk Universitet - Institut 
for Psykologi, 2016. 36 s. 

Kvinder udsat for 
voldtægt 

  

Institut for 
Psykologi, 
SDU 

 

2016 Evaluering af behandlingstilbud til volds-
udøvende mænd og deres familier: Ved 
Krisecenter Odense. 

Bramsen, Rikke Holm; Poulsen, Anne 
Katrine Hartmann; Klostergaard Søren-
sen, Trine; Trillingsgaard, Tea. 

Voldøvende mænd 
og deres familier 

  

Institut for 
Psykologi, 
SDU 

 

2016 Kærlig talt: Evaluering af effekt og til-
fredshed. 

Bramsen, Rikke Holm; Hansen, Maj; Lin-
dekilde, Nanna; Poulsen, Anne Katrine 
Hartmann; Sørensen, Louise Seremet; 
Lasgaard, Mathias. 

   

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, 
SDU (for 
Socialsty-
relsen) 

2015 Evaluering af den landsdækkende be-
handlingsindsats til mennesker med sen-
følger efter seksuelle overgreb i barn-
dommen 

Videnscenter for Psykotraumatologi, 
Syddansk Universitet 

Voksne med sen-
følger efter seksu-
elle overgreb i 
barndommen 

En undersøgelse viser, at de regionale senfølgecentre har 
succes med at behandle voksne med senfølger efter seksu-
elle overgreb i barndommen. Det konkluderes, at den psy-
kologiske behandling, der tilbydes voksne med senfølger, 
har en gavnlig effekt. Antallet af borgere med posttrauma-
tisk stress blev således halveret i løbet af et års intensiv be-
handling. Undersøgelsen viser også, at der er sket en bed-
ring i forhold til deltagernes oplevelse af social støtte, selv-
værd og deres anvendelse af effektive mestringsstrategier. 
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http://www.ft.dk/samling/20142/alm-
del/sou/bilag/42/1545754.pdf 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

 

2016 Sexual assault victims participating in re-
search: Causing harm when trying to 
help? 

Nielsen, Louise Hjort; Hansen, Maj; El-
klit, Ask; Bramsen, Rikke Holm. 

I: Archives of Psychiatric Nursing, Vol. 
30, Nr. 3, 2016, s. 412-417. 

Ofre for seksuelle 
overgreb 

The current study investigates how victims of sexual as-
sault perceived participating in scientific research in regard 
to victims' psychological and/or physiological distress and 
potential beneficial outcomes from participation (N=51). 
Results from interviews with victims indicated that the ma-
jority of victims of sexual assault who had taken part in the 
study considered their participation in research a positive 
experience causing little short- or long-term psychological 
or physiological distress. In addition, over half of the re-
spondents reported some benefits from participation. 

 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

 

2016 Prevalence and predictors of Axis I dis-
orders in a large sample of treatment-
seeking victims of sexual abuse and in-
cest.  

McElroy, Eoin; Shevlin, Mark; Elklit, 
Ask; Hyland, Philip; Murphy, Siobhan; 
Murphy, Jamie. 

I: European Journal of Psychotraumatol-
ogy, Vol. 7, 30686, 2016. 

Incestofre og ofre 
for seksuelle over-
greb i behandling 

  

Retsmedi-
cinsk Insti-
tut, SDU 

2015 Trends in child sexual abuse cases re-
ferred for forensic examination in 
Southern Denmark from 2000 to 2011 – 
Did the ”Tønder-case” have an impact? 

S. Skovmand og B. S. Astrup 

I: Journal of Forensic and Legal Medi-
cine, vol. 36, s. 121-125 
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Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2015 Treatment of Danish Survivors of Child 
Sexual Abuse – A Cohort Study 

Elklit, Ask 

I: Behavioral Science, vol. 5 nr. 4, s. 589-
601 

Personer udsat for 
seksuelle overgreb i 
barndommen 

The present study informs policymakers and therapists 
that long-term treatment of incest survivors is very effec-
tive and can lead to considerable decreases in trauma and 
distress symptomatology. This is very encouraging given 
the dire toll that these survivors may pay otherwise. As 
CSA impacts many domains of living, we included several 
psychological variables. Three factors of treatment rele-
vance attracted special attention; avoidance attachment, 
emotional coping style, and social support. These three 
factors deserve focused attention as a means of reducing 
the heavy load that these clients carry when they come to 
the clinic. 

 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2015 Når livet slår fra sig – en eksplorativ un-
dersøgelse af børn på Krisecenter 
Odense 

Vang, Maria; Skøtt, Lotte; Troensegaard, 
Anne Marie; Elklit, Ask 

http://viden.sl.dk/me-
dia/5202/f90725d51a9c45bba1586230f
5bd616enr-livet-slr-fra-sig-160915.pdf 

Børn på Krisecen-
ter Odense 

Undersøgelsen viser, at børnene på Krisecenter Odense 
har massive vanskeligheder på flere områder, herunder re-
lationen til forældre og jævnaldrende, psykologiske proble-
mer og problemer i skolen. Omfanget af børnenes vanske-
ligheder er meget stort: 73 % af børnene har en forstyrret 
tilknytning, 55 % af børnene følte sig usikre på sig selv eller 
deres livssituation, og 17,2 % af børnene er så påvirkede af 
deres situation, at deres udvikling allerede er forstyrret. Li-
geledes er mødrene i massiv mistrivsel, når de ankommer 
på krisecenteret. Rapporten konkluderer på baggrund af 
ovenstående, at hvis disse børn skal støttes i at afhjælpe 
deres problemer, så er det nødvendigt, at de sociale myn-
digheder føler sig forpligtede til at understøtte familien 
samt nødvendigt, at der etableres et længerevarende be-
handlingsforløb for både mor og barn. 

 

Institut for 
Sundheds-
tjeneste-
forskning, 
SDU 

2014 Barriers among Danish women and gen-
eral practitioners to raising the issue of in-
timate partner violence in general prac-
tice: a qualitative study 

Mørk, Trine; Andersen, Pernille Tang-
gaard; Taket, Ann 

I: BMC Women’s Health, vol. 14, s. 74 

Partnervoldsud-
satte kvinder og 
praktiserende læger 

It is acceptable to inquire about IPV with women in Den-
mark in a non-judgemental and respectful way. Informing 
about IPV prevalence is important prior to the inquiry. 
However, general practitioners require more awareness 
and training before a favourable environment for this 
change in procedure can be created. Further large-scale re-
search is needed to support the evidence generated by this 
small study. 

 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-

2014 Anmeldte voldtægtssager: En beskrivelse 
af flow og frafald i anmeldte voldtægtssa-
ger ved Østjyllands Politi.  

   

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-psykologi(cf4bdd53-a6e5-44cf-a260-a8ec0755d34f).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-psykologi(cf4bdd53-a6e5-44cf-a260-a8ec0755d34f).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-psykologi(cf4bdd53-a6e5-44cf-a260-a8ec0755d34f).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/videnscenter-for-psykotraumatologi(10253ecb-2701-4d79-94a1-12f683901a4d).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-psykologi(cf4bdd53-a6e5-44cf-a260-a8ec0755d34f).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-psykologi(cf4bdd53-a6e5-44cf-a260-a8ec0755d34f).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-psykologi(cf4bdd53-a6e5-44cf-a260-a8ec0755d34f).html


 

89 
 

Kortlægning af aktiviteter og publikationer om vold i hjemmet 

tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

Beck Hansen, Nina; Nielsen, Louise 
Hjort; Bramsen, Rikke Holm; Hansen, 
Ole Ingemann; Elklit, Ask. 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2014 Effekt af behandling – et fokus på sen-
følger af seksuelle overgreb i barndom-
men 

Karstoft, Karen-Inge; Beck, Nina; Erik-
sen, Sara Bek; Elklit, Ask 

   

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU  

2014 Effects of an intervention program for 
female victims of intimate partner vio-
lence on psychological symptoms and 
perceived social support.  

Beck Hansen, Nina; Eriksen, Sara Bek; 
Elklit, Ask. 

I: European Journal of Psychotraumatol-
ogy, Vol. 5, 24797, 2014. 

Partnervoldsud-
satte kvinder 

Results showed a significant effect of the intervention pro-
gram on reducing psychological symptoms and increasing 
levels of perceived social support. Effect sizes ranged from 
medium to very high. Significant positive effects were 
found for each of the treatment phases. There were no sig-
nificant differences between the women who completed 
the whole program and those women who dropped out 
prematurely in terms of initial level of symptoms and per-
ceived social support as well as descriptive characteristics. 
Specifically developed intervention programs for female 
victims of IPV are effective in reducing the harmful per-
sonal consequences of IPV. Future studies should consider 
employing controlled study designs and address the issue 
of high dropout rates found in intervention studies. 

 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2014 Impact of Traumatic Events on Post-
traumatic Stress Disorder among Danish 
Survivors of Sexual Abuse in Childhood  

Elklit, Ask; Christiansen, Dorte Møl-
gaard; Palic, Sabina; Karsberg, Sidsel; 
Eriksen, Sara Bek. 

I: Journal of Child Sexual Abuse, Vol. 23, 
Nr. 8, 2014, s. 918-934. 

Personer udsat for 
seksuelle overgreb i 
barndommen 

The present study examined the impact of several demo-
graphic, abuse, and psychosocial variables on posttrau-
matic stress disorder severity among a consecutive sample 
of treatment-seeking, adult child sexual abuse survivors (N 
= 480). The child sexual abuse sample was characterized 
by severe trauma exposure, insecure attachment, and sig-
nificant traumatization, with an estimated 77% suffering 
from posttraumatic stress disorder, more than twice the 
level of the comparison group. Regression analyses re-
vealed risk factors associated with the development of 
posttraumatic stress disorder in which the strongest pre-
dictors being additional traumas, negative affectivity, and 
somatization. The findings add to existing research con-
firming the stressful nature of child sexual abuse and the 
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variables that contribute to the development and severity 
of posttraumatic stress disorder. 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2014 Ud af voldens skygge II – Evaluering af 
rådgivning og behandlingseffekt 

Beck, Nina; Elklit, Ask 

 

Kvinder der har 
deltaget i Mødre-
hjælpens ”Ud af 
voldens skygge”-
projekt 

  

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2013 Testing a multiple mediator model of 
the effect of childhood sexual abuse on 
adolescent sexual victimization 

Bramsen, Rikke Holm; Lasgaard, Ma-
thias; Koss, Mary P.; Shevlin, Mark; 
Elklit, Ask; Lundemose, Jytte Banner. 

I: American Journal of Orthopsychiatry, 
Vol. 83, Nr. 1, 2013, s. 47-54. 

Personer udsat for 
seksuelle overgreb i 
barndommen 

  

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2013 Med barnet som gidsel - stalking af 
mødre 

Schandorph Løkkegaard, Sille; Elklit, 
Ask. 

Børn af stalkingud-
satte mødre 

  

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2013 Risk factors for PTSD in female help-
seeking victims of sexual assault 

Elklit, Ask; Christiansen, Dorte Møl-
gaard. 

I: Violence and Victims, Vol. 28, Nr. 3, 
2013, s. 552-568. 

Kvinder udsat for 
seksuelle overgreb 
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http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/mathias-lasgaard(9429ad85-992d-4832-b733-58ec7f515831).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/ask-elklit(d90151d4-a374-4c6d-b7ff-42a930c5a468).html
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http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/dorte-moelgaard-christiansen(1da4b1b5-0de3-47cd-9b65-5953fa997c2a).html
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http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/journals/violence-and-victims(dae07446-c888-4c15-aaa9-f665888049a5).html
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Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2013 Adolescent sexual victimization: A pro-
spective study on risk factors for first 
time sexual assault 

Bramsen, Rikke Holm; Lasgaard, Ma-
thias; Koss, Mary P; Elklit, Ask; Lun-
demose, Jytte Banner. 

I: European Child & Adolescent Psychi-
atry, Vol. 21, 2012, s. 521-526. 

Unge udsat for sek-
suelle overgreb 

The present study set out to investigate predictors of first 
time adolescent peer-on-peer sexual victimization (APSV) 
among 238 female Grade 9 students from 30 schools in 
Denmark. A prospective research design was utilized to 
examine the relationship among five potential predictors 
as measured at baseline and first time APSV during a 6-
month period. Data analysis was a binary logistic regres-
sion analysis. Number of sexual partners and displaying 
sexual risk behaviors significantly predicted subsequent 
first time peer-on-peer sexual victimization, whereas a his-
tory of child sexual abuse, early sexual onset and failing to 
signal sexual boundaries did not. The present study identi-
fies specific risk factors for first time sexual victimization 
that are potentially changeable. Thus, the results may in-
form prevention initiatives targeting initial experiences of 
APSV. 

 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, 
SDU 

2012 Ud af voldens skygge – Evaluering af råd-
givning og behandlingseffekt 

Beck, Nina; Elklit, Ask 

http://static.sdu.dk/media-
files/D/5/B/%7BD5B7BCFF-9D7E-
48D3-80A3-
8DA0D9C01147%7DUd%20af%20vold
ens%20skygge%20-evaluering.pdf 

Kvinder der har 
deltaget i Mødre-
hjælpens ”Ud af 
voldens skygge”-
projekt 

Oplysninger på kvinderne i den kvantitative del såvel som 
den kvalitative del indikerer, at kvinderne er tilfredse med 
rådgivnings- og behandlingsforløbet og har haft et positivt 
udbytte af projektet. Derved synes kvinderne generelt at 
opnå et positivt udbytte af behandlingen, hvor psykiske 
følgevirkninger reduceres, og kvinderne opnår en større 
kontrol over deres liv. De positive effekter synes desuden 
at være fastholdt op til et halvt år efter afsluttet behandling. 

 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2012 Ekstern evaluering af undervisningsma-
teriale ved Krisecenter Odense.  

Bramsen, Rikke Holm; Lasgaard, Ma-
thias. 

   

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU (for 

2012 Primær forebyggelse af seksuel vold 
blandt unge i Danmark: Faglig statusrap-
port i arbejdsgruppen omkring seksuelle 
overgreb blandt unge.  
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Det Krimi-
nalpræven-
tive Råd) 

Bramsen, Rikke Holm 

Videnscen-
ter for Psy-
kotrauma-
tologi, In-
stitut for 
Psykologi, 
SDU 

2012 Senfølger & behandling af seksuelt mis-
brug i barndommen 

Karstoft, Karen-Inge; Elklit, Ask 

Personer udsat for 
seksuelle overgreb i 
barndommen, i be-
handling 

  

Virksom-
hedskom-
munika-
tion, SDU 

NA En kommunikationskampagne for vold i 
nære relationer: Fra tabu til fest 

Kristindóttir, Svanborg 

NA  NA 

UC Lillebælt 

Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
UC Lille-
bælt 

2016 Bryd ud! Bachelorprojekt vedrørende 
kvinder med mere end ét ophold på et 
krisecenter 

Daugaard, Mathilde Held 

https://www.ucviden.dk/student-por-
tal/files/38863161/Bachelorprojekt.pdf 

Kvinder på krise-
centre, der tidligere 
har haft et eller 
flere ophold på 
samme eller andre 
krisecentre 

 Lonny Dreyer 

Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
UC Lille-
bælt 

2016 Man kan ikke lytte med munden fuld af 
ord: Et bachelorprojekt om samarbejdet 
mellem en socialrådgiver og en voksen 
med senfølger efter seksuelle overgreb i 
barndommen 

Vilhelmsen, Nethe O’Brien 

https://www.ucviden.dk/student-por-
tal/files/38838683/BA_.pdf 

Voksne med sen-
følger efter seksu-
elle overgreb, ikke 
nødvendigvis i 
nære relationer 

 Godette Walmod 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/rikke-holm-bramsen(fa741d8e-f5a4-4ca3-981b-57a6579fdc94).html
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Socialråd-
giverud-
dannelsen, 
UC Lille-
bælt 

2016 En helhedsorienteret indsats for børn ud-
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This short communication presents recent changes in the 
approach to sexually abused children in Greenland. The 
communication acknowledges the importance of adjusting 
foreign models of social care to the local circumstances of 
the Arctic population and geography. 
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