
 

 

Fagfolk skal have den rette viden til at spotte og sætte ind over for vold i 
familien 
 
Fagfolk spiller en afgørende rolle, når det gælder om at spotte tegn på vold og vurdere 
voldsudsatte personers situation. 2 nye hæfter fra Lev Uden Vold sætter fokus på viden og måder at 
opspore og vurdere vold i nære relationer.  
 
Det kan være svært at vide, hvordan man skal handle og spørge ind til vold, når man møder mennesker, 
som er udsat for psykisk, fysisk, seksuel eller andre former for vold af deres nære.  
 
I 2 nye inspirationshæfter gennemgår Lev Uden Vold forskellige tilgange til at starte en samtale om vold 
og vurdere den voldsudsatte borgers sikkerhed.  
 
Formålet med hæfterne er at inspirere sygeplejersker, jordemødre, socialrådgivere, pædagoger osv. til at 
blive opmærksom på personer udsat for vold, føle sig tryg i at indlede en samtale om vold i hjemmet og 
vejlede om specialiserede tilbud og indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere. 
 
”Fagfolk spiller en vigtig rolle, når det gælder om at spotte og handle på en mistanke om vold. Det kræver 
viden om voldens tegn og de indsatser og tilbud, der findes til voldsudsatte og udøvere. Jeg håber, hæfterne 
inspirerer flere til at starte arbejdet med at spørge til vold og henvise borgere til steder, hvor de kan få den 
rette hjælp langt tidligere, end tilfældet ofte er i dag”, siger Sine Gregersen, sekretariatschef i Lev Uden 
Vold.  
 
Flere internationale tilgange til arbejdet mod vold i nære relationer 
 
I inspirationshæfterne fra Lev Uden Vold kan man læse om forskellige internationale tilgange til at 
opspore og risikovurdere vold i nære relationer, som kan benyttes i en dansk kontekst, samt hvilke 
overvejelser man bør gøre, inden man implementerer redskaberne i sin organisation.  
 
”Med hæfterne ser vi en mulighed for mere undervisning om vold i nære relationer og udvikling af 
handlingsplaner i bl.a. kommunerne for at skærpe fokus på at opdage volden tidligt og sætte ind med den 
rigtige hjælp”, afslutter sekretariatschef i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.  
 
Inspirationshæfterne er baseret på Lev Uden Volds undersøgelse Kortlægning af vejledninger og redskaber til 
opsporing og vurdering af vold i nære relationer og viden fra nationale og internationale aktører inden for 
social-og sundhedsområdet samt politi og retsvæsen.  
 
Kontakt os for mere information: 
Sine Gregersen 
Sekretariatschef, Lev Uden Vold 
Tlf. 2932 2276 
Mail: sg@levudenvold.dk  
 
Om Lev Uden Vold 
Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp, når det gælder 
vold i nære relationer. Det skal ske ved konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på 
området og ved at skabe en øget opmærksomhed samt mere debat i samfundet om vold i nære relationer. 
Målet er færre voldsudsatte i fremtiden.  
Find os på www.levudenvold.dk  
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