
 

 
 

Webinarprogram - forår 2021 

Lev Uden Vold afholder i foråret 2021 flere webinarer for fagpersoner, der ønsker viden om vold i 
nære relationer og om arbejdet med målgrupper indenfor feltet. Webinarerne har til formål både 
at formidle grundlæggende viden om vold, aktuelle temaer og nye strømninger.  
 
Oplæggene holdes af konsulenter og rådgivere fra Lev Uden Vold samt fagfolk og eksperter fra 
andre organisationer med specialiseret viden om vold i nære relationer. 
 
Webinarerne henvender sig både til fagpersoner, der møder voldsudsatte og/eller udøvere 
dagligt, såvel som fagfolk, der knap så ofte møder disse borgere. Webinarerne henvender sig til 
fagfolk med forskellige jobfunktioner og indenfor forskellige sektorer - både social, sundhed, børn 
og familie, ældreområdet, handicap, bolig, politi og andre.  
 
Alle webinarerne er listet nedenfor. Tryk på et specifikt webinar for at læse mere og tilmelde dig.  
Alle webinarer kan ligeledes findes her på vores hjemmeside. 
 

 
Børn udsat for vold – komplekse følelser og indsatser 
Dato: 24. februar kl. 14.00 - 15.30  
 
Til dette webinar sætter vi fokus på børn, der vokser op i familier med vold. Vi ved fra forskning 
og praksis, at børn, der vokser op i familier med vold, er en særlig sårbar gruppe, der har behov 
for målrettet indsats. Og til dette webinar vil du blive klogere på, hvordan du kan støtte børn, der 
har vold tæt inde på livet. 
 
Til webinaret vil vi præsentere et nyt vidensbidrag om komplekse følelser hos børn på krisecentre. 
Du vil også blive introduceret til en ny arbejdsbog til børn, der lever med vold tæt inde på livet, 
som kan bruges i arbejdet med at støtte børnene i at forstå og bearbejde deres oplevelser. Endelig 
vil du blive præsenteret for Mødrehjælpens indsats til børn, der vokser op med vold.  
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her. 
 
 
Hvordan hjælper vi voldudsatte og voldsudøvere til et liv uden vold?  
Dato: 8. april - kl. 14.00 - 15.00  
 
Til dette webinar vil du blive præsenteret for Lev Uden Volds undersøgelse Veje mod et liv uden 
vold. Undersøgelsen ser nærmere på vejene mod et liv uden vold med de udfordringer, der kan 
være i forhold til at få støtte og hjælp fra omverdenen – både som voldsudsat og som voldsudøver.  

Til webinaret vil du blive klogere på, hvad der fører til den enkeltes beslutning om at bryde med 
volden, opsøge hjælp og genskabe et liv uden vold. Med denne viden kan vi blive bedre til at støtte 
både voldsudsatte og voldsudøvere i deres vej mod et liv uden vold.  
 
Undersøgelsen slår blandt andet fast, at fagpersoner og pårørende har en afgørende rolle at spille i 
forhold til at bekæmpe vold i nære relationer i Danmark.   
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her. 

https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-born-udsat-for-vold-komplekse-folelser-og-indsatser/
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-hvordan-hjaelper-vi-voldudsatte-og-voldsudovere-til-et-liv-uden-vold/
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Ny håndbog om opsporing og håndtering af partnervold i kommunen 
Dato: 28. april - kl. 14.00 - 15.00 
 
Som kommunal fagperson kan du spille en vigtig rolle i arbejdet med at nedbringe vold i nære 
relationer og voldens konsekvenser ved at opspore volden og henvise borgeren til den rette hjælp.  
 
Lev Uden Vold har udarbejdet en ny håndbog om vold i nære relationer rettet mod fagfolk i 
kommunerne. Håndbogens formål er at styrke fagpersoners viden om partnervold og derved 
styrke arbejdet med partnervold i kommunerne.  
 
Til dette webinar vil vi dykke ned i håndbogen og fortælle, hvorfor vi har lavet den, hvem der kan 
bruge den, og hvad den indeholder.  
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her. 
 
 
Hvad ved vi om mænd udsat for partnervold og indsatserne til målgruppen?  
Dato: 29. maj - kl. 14.00 - 15.30 
 
Gennem det sidste årti er der kommet et øget samfundsmæssigt fokus på partnervold mod mænd. 
Det gælder både i den offentlige debat og i politiske handleplaner på området, ligesom der er 
etableret et særligt rådgivnings- og krisecentertilbud til mænd udsat for partnervold 
(Mandecentret).  
 
Samtidig er der kun blevet gennemført enkelte undersøgelser og vidensopsamlinger, der handler 
om partnervold mod mænd. Derfor har Lev Uden Vold i en ny rapport kortlagt nordisk forskning 
og dansk praksis om og med mænds erfaringer med partnervold.  
 
Til dette webinar sætter vi fokus på den viden, vi har om mænd udsat for partnervold i nordisk 
kontekst, og på de indsatser, der eksisterer til disse mænd.  
 
Læs mere og tilmeld dig webinaret her. 
 

https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-ny-handbog-om-opsporing-og-handtering-af-partnervold-i-kommunen/
https://levudenvold.dk/for-fagfolk/webinarprogram/webinar-hvad-ved-vi-om-maend-udsat-for-partnervold-og-indsatserne-til-malgruppen/

