
 

 

Webinarprogram – efterår 2020 
 
I løbet af efteråret 2020 afholder Lev Uden Vold en række webinarer for fagpersoner, der gerne vil 
vide mere om vold i nære relationer og de indsatser, der eksisterer til voldsudsatte og 
voldsudøvere.  
 
Til webinarerne vil der være oplæg fra videnskonsulenter og fagfolk, der til daglig arbejder med 
udsatte og udøvere af vold.  
 
Webinarerne henvender sig til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, 
voldsudøvere eller pårørende i det daglige arbejde. Det kan være, hvis du som fagperson af og til 
møder familier, unge eller andre, der oplever vold i en nær relation. 
 
Alle webinarerne er listet nedenfor. Tryk på et specifikt webinar for at læse mere og tilmelde dig.  
 
 
 
Grundlæggende viden om vold i nære relationer 
Dato: 18. september – kl. 14.00 -15.00 
 
Til dette webinar får du en grundlæggende viden om vold i nære relationer. Du vil blandt andet 
blive præsenteret for forskellige voldsformer og de forskellige dynamikker, der kan være på spil i 
en voldelig relation. Du vil også høre om de følgevirkninger, det kan have at være udsat for vold.  
 
Til webinaret får du desuden indsigt i, hvordan du som fagperson kan indlede en samtale om vold, 
og hvad der er vigtigt at være opmærksom på, når du taler med mennesker, der er udsat for eller 
udøver vold. Du får også en oversigt over henvisningsmuligheder. 
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her.  
 
 
Ambulant behandling til mennesker udsat for vold 
Dato: 6. oktober – kl. 14.00 -15.30 
 
Til dette webinar vil du få større viden om, hvad ambulant rådgivning og behandling kan, og 
hvem der opsøger denne form for hjælp. 
 
I henhold til serviceloven har kvinder udsat for vold krav på at komme på krisecenter, hvis de er 
udsat for vold i en nær relation. Mænd har mulighed for at få ophold på særlige mandekrisecentre. 
Det er dog ikke alle kvinder og mænd, der ønsker eller har behov for at flytte fra deres hjem og 
tage ophold på et krisecenter.  
 
En række private organisationer tilbyder specialiseret ambulant behandling til voldsudsatte 
kvinder eller mænd. Dette vil du høre nærmere om til webinaret.  
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her.  
 
 

https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-grundlaeggende-viden-om-vold-i-naere-relationer/
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-ambulant-behandling-til-mennesker-udsat-for-vold/
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Psykisk vold – forståelse og praksis 
Dato: 20. oktober - kl. 14.00 -15.30  
 
Selv om psykisk vold ikke efterlader tydelige mærker på kroppen, ved vi, at der er mindst lige så 
store konsekvenser ved at være udsat for psykisk vold, som der er ved fysisk vold.  
 
I Lev Uden Vold oplever vi desværre, at kendskabet til psykisk partnervold ikke er særlig udbredt. 
Til webinaret vil du få større viden om, hvad psykisk vold er, og hvordan det defineres.  
 
Du vil desuden få viden om, hvem der udsættes for psykisk vold, og hvad konsekvenser af at være 
udsat for psykisk vold kan være. Du vil også få et indblik i, hvordan der arbejdes med psykisk vold 
i en indsats til udsatte og til udøvere.  
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her.  
 
 
Hvorfor udøver mennesker vold i nære relationer, og hvilken indsats får de? 
Dato: 19. november - kl. 14.30 -16.00  
 
Til dette webinar vil du blive klogere på, hvordan du kan hjælpe mennesker, der udøver vold i 
nære relationer.  
 
Du vil lære mere om, hvad der kan medvirke til voldsudøvelsen, hvad udfordringerne kan være i 
forhold til at søge hjælp, og hvad der kan motivere til at søge hjælp.  
 
Ved at blive klogere på disse ting, kan du blive bedre til at hjælpe mennesker, der udøver vold, 
bedst muligt.  
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her.  
 
 

https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-psykisk-vold-forstaaelse-og-praksis/
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-hvorfor-udoever-mennesker-vold-i-naere-relationer/

