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E t nært forhold til sine patienter er ifølge prakti-
serende læge Tine Fog, Tåstrup afgørende for, at 
man kan opfange de signaler, der kan betyde, at 

de er udsat for vold. 

”Det er yderst sjældent, at nogen kommer og siger di-
rekte, at de er blevet udsat for vold, men fordi jeg kender 
dem så godt, kan jeg ofte mærke, at der er noget galt,” 
fortæller hun. 

Måden hun griber det an på, er ifølge hende selv ganske 
enkel.
 
”I og med, at jeg kender dem godt, kan jeg som regel 
mærke, hvis der er noget galt og så falder det naturligt at 
spørge ind til, hvordan deres liv er for tiden. Er det arbej-
det, børnene, helbredet eller ægteskabet, der halter? Og så 
lukker de op,” fortæller Tine Fog.  

Lyst til at hjælpe og lytte
I forhold til sine patienter gør Tine Fog meget ud af, at 
hun ikke er en autoritet, men et ligeværdigt menneske, 
der interesserer sig for deres liv. 

”Forudsætningerne er, at man kender hinanden godt og 
at man som læge har lyst til at lære sine patienter at kende 
og det er jo en proces, der starter den første gang, de 
kommer i min konsultation. Derfor oplever jeg det heller 
ikke som svært at spørge ind til, om de f.eks. er udsat for 
vold,” siger hun og understreger, at der ikke er nogen op-
skrift eller en konkret vejledning, man som praktiserende 
læge kan følge. 

”Som læge synes jeg opgaven er at skabe tillid og udvise 
lyst til at hjælpe og lytte,” siger hun og tilføjer, at en vigtig 
del af det er, at hun ikke optræder som en autoritet. 
 

”Jeg husker oftere mine patienter for de 
små ting i deres dagligdag end deres egen-
tlige sygdomshistorie. På den måde ved 
de, at jeg er et menneske ligesom dem, der 
interesser mig for dem og gerne vil høre 
om deres liv,” siger Tine Fog. 

De gange, hvor hun har opdaget part-
nervold, har hun sørget for at få nogle 
konstruktive samtaler med de voldsramte 
ligesom hun i samråd med dem, har sørget 
for at henvise dem videre til enten et kri-
secenter, samtaleterapi eller psykolog, alt 
efter behov.

Skal hjælpes der, hvor de er
Tal fra krisecentre viser, at de kvinder, der 
er udsat for vold, i stigende grad er kvin-
der med anden etnisk baggrund end dansk 
og ofte har de også andre problemer end 
volden. 

”Man skal passe på ikke at være fordøm-
mende. Det er meget forskelligt, hvordan 
man vælger at leve sit liv, så for mig er det 
vigtigt at hjælpe kvinderne der, hvor de er 
og ikke ud fra, hvordan jeg synes, de skal 
leve,” siger Tine Fog, der også arbejder en 
dag om ugen for Tåstrup Kommune som 
lægefaglig konsulent. 

”Det har også givet mig et indblik i og en 
forståelse for, at der selvfølgelig ikke er 
nogen, der slår for sjov. De er frustrerede, 
måske arbejdsløse og på kontanthjælp og 
deres frustrationer går ud over den, der er 
tættest på. Så jeg ser det som min opgave 
at hjælpe hele familien,” slutter hun. 

Tillid er en
forudsætning  
Som praktiserende læge møder Tine Fog, Tåstrup lidt af hvert i 
sin praksis. Hun har ikke svært ved at tage en nødvendig samtale 
om vold i hjemmet, men det forudsætter, at man kender sine 
patienter rigtig godt. 

Forudsætningerne er, at man kender 
hinanden godt og at man som læge har 
lyst til at lære sine patienter at kende.



Tegn og signaler  
på vold i familien

FYSISKE TEGN
Mavepine, hovedpine, generelt dårligt helbred, 
fysiske skader, der ikke kan forklares, udseende 
og kropsvægt forandrer sig drastisk, har meget 
tøj og/eller kraftig makeup på, som kan dække 
mærker på kroppen.
 
PSYKISKE TEGN
Svingende humør, dårligt selvværd, skyld og 
skamfølelse, angst, depression, nervøsitet, 
søvnproblemer, træthed, koncentrationsbesvær 
og symptomer på PTSD (posttraumatisk be-
lastningsreaktion). 

SOCIALE TEGN
Isolation, mister sit netværk, forringet eller 
manglende evne til at passe et arbejde, samar-
bejdsproblemer, aflyser eller glemmer aftaler, 
giver utroværdige forklaringer.
 
TAL SAMMEN PÅ TOMANDSHÅND
Den voldsramte lever med den latente vold 
– en konstant frygt for ny vold – og lader sin 
adfærd styre af frygt. For eksempel ved ikke at 
turde sige noget, når parret er til møde sam-
men. Derfor er det vigtigt, at du kan tale med 
den voldsudsatte alene. I etniske minoritetsfa-
milier skal du være opmærksom på den ekstra 
dimension, at kvinden kan have et familie-
medlem eller måske voldsudøveren med som 
tolk til en samtale. Også her er det vigtigt at 
komme til at tale med den voldsudsatte alene. 
Om nødvendigt, sammen med en anden tolk. 

VÆR ÅBEN OG STØTTENDE
Mange af de nævnte tegn og signaler kan være 
generelle symptomer på, at en person har an-
dre problemer – men det kan også være tegn 
og signaler på vold. Det afgørende er, at du 
forholder dig åbent til, hvad årsagen er til, at 
personen ikke trives, og at du forsøger at støtte 
og hjælpe ham eller hende.

kilde: Socialstyrelsen

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

BØRN
Børn belastes alvorligt af vold i familien. Det 
gælder både, når de er ofre for volden, og når de 
oplever volden. Derfor bør man altid:

underrettes – eventuelt akut.
 
ØGET RISISKO FOR VOLD
Der er øget risiko for vold i familier med 
psykisk sygdom og i familier med alkohol- og 
andre rusmiddelproblemer.
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Personalet 
hjalp mig videre

Kirsten blev brutalt overfaldet 
af sin kæreste og gennemtævet 
i timevis. Personalet på ska-
destuen og det efterfølgende 
krisecenter gjorde en kæmpe 
indsats og har betydet, at hun 
trods alt er kommet videre. 

D a Kirstens kæreste gennem et 
halvt år i september 2011 gik i 
kiosken efter cigaretter, havde 

hun aldrig oplevet ham som andet end en 
dejlig og kærlig mand. De to havde mødt 
hinanden seks måneder forinden og var 
fornylig flyttet sammen i hans hjem på Fyn. 
 
Da han kom hjem fra kiosken den aften, 
var han forvandlet til en voldsmand.

”Det starter med, at jeg helt umotiveret får 
en knytnæve direkte i ansigtet, der bræk-

ker min næse. Herefter følger en række slag i hovedet, der 
flækker min overlæbe og mine øjenbryn inden han tager 
mig i håret og slæber mig gennem huset til en grusplads 
udenfor, hvor han tager mine bukser og trusser af, sætter 
sig ovenpå mig og siger, at han vil kvæle mig. Og det gør 
han så, ”fortæller Kirsten om den grusomme dag, hvor 
hendes liv blev forandret for altid.
 
Som ved et mirakel får Kirsten umenneskelige kræfter og 
får sparket ham hårdt i ryggen, hvilket gør, at hun kan 
flygte ind til en nabo, der ringer 1-1-2. 

Kompetent og omsorgsfuldt personale
Hendes første møde med systemet er da ambulancen 
ankommer og to bastante omsorgsfulde reddere kommer 
hende i møde. 

”Den ene ser med det samme, hvor ydmygende det er for 
mig, at jeg ikke har noget tøj på underkroppen og løber 
straks hen til ambulancen for at hente et håndklæde, jeg 
kan dække mig bag,” husker Kirsten, der bliver kørt med 
udrykning til Odense Universitetshospital. 

Her kommer hun i behandling med det samme og bliver 
igen mødt af kompetent og omsorgsfuldt personale. 
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Lægeattest

Hvad enten den voldsudsatte ønsker at anmelde 
volden eller ej, er det vigtigt, at der udfærdiges en 
lægeattest på skaderne til eventuel senere brug. 
Lægeattesten styrker den voldsudsattes trovær-
dighed og er en vigtig dokumentation ved frem-
tidige retssager, hvad enten det gælder spørgsmål 
om opholdstilladelse, fortrinsret til lejlighed eller 
strid om forældremyndighed over børn. Bemærk 
at det ikke er tilstrækkeligt grundlag for retslig 
bevisførelse kun at lave påtegnelser i en journal.

”I den situation er jeg jo ekstremt sårbar. Jeg er ydmyget, 
jeg har to blå øjne, en brækket næse, kvælningsmærker 
og intet tøj og ingen sko. Den måde de tog imod mig på 
med en blanding af omsorg og ekstrem professionalisme, 
var helt afgørende for mig i den situation,” husker Kir-
sten. 

”Deres måde at være på betyder alt i den situation. Jeg fik 
lige præcis den følelse, at jeg ikke var alene, selvom jeg var 
nøgen og gennembanket. At der var nogen til at tage be-
slutninger for mig. Nogen der viste omsorg og besluttede, 
hvad der skulle ske,” siger Kirsten og fortæller, at det var 
personalet på skadestuen, der sørgede for at kontakte og 
skaffe plads til hende på et krisecenter, som politiet kørte 
hende videre til samme aften. 

Mareridtet fortsætter
Kirsten blev kørt til Fredericia Krisecenter, der ifølge 
hende er mere sikkert end Pentagon. 

”Du kan ikke åbne vinduerne, der er ståldøre, vagter, 
kameraovervågning. Alt,” husker hun. Hun anmelder 
efterfølgende sagen til politiet og hendes ekskæreste bliver 
tiltalt for vold af særlig farlig karakter samt drabsforsøg. 
Da Kirsten senere skal vidne mod ham i retten, er hun 
også beskyttet massivt af vagter.

Men Kirstens mareridt er ikke slut endnu. Hendes ekskæ-
reste ringer hende op og fortæller hende, at så længe hun 
lever, er hans job ikke gjort færdigt. På grund af gps-syste-
met i moderne mobiltelefoner, finder han også ud af, hvor 
hun befinder sig og hun må videre til et andet krisecenter. 

Nyt liv, ny mand
I dag er der gået præcis et år siden den forfærdelige aften 
og Kirsten er kommet videre. Hun har mødt en ny mand 
og flytter sammen med ham snart. Ekskærestens ugerning 
og efterfølgende trusler skal ikke få lov til at ødelægge 
resten af hendes liv. 

Men hun glemmer aldrig de dage, hvor livet slog en kolbøtte 
og set i bakspejlet, har hun en opfordring til alle, der møder 
voldsramte kvinder. 

”Man skal ikke ynke os, ikke se os som ofre. Min overbe-
visning er at os, der flygter fra voldsramte forhold er stær-

kan vi komme godt videre,” slutter hun.

Står du og har brug for et tilbud om rådgiv-
ning, behandling eller ophold til en person, 
der enten har været udsat for vold i familien 
eller selv udøver vold? Socialstyrelsen har 
lavet en del materiale, der er lige til at læse og 
printe ud. Bl.a. en liste med kontaktoplysnin-
ger på tilbud i hele landet til børn og voksne. 
Lige til at hænge op eller have liggende i skri-
vebordsskuffen – og den opdateres løbende. 

SPECIFIKT FOR VOLDSRAMTE KVINDER: 
LOKK Landsorganisationen af 
Kvindekrisecentre  
Tlf. 70 20 30 82 – er åben døgnet rundt. 

SPECIFIKT FOR VOLDSRAMTE MÆND:
Landsforeningen for kriseramte mænd.  
Tlf. 53 53 98 07 
www.mandekrisecentre.dk
 
Hvis den voldsramte giver udtryk for at ville 
anmelde voldsforbrydelsen, kan du være den 
der tager kontakt til politiet. Herefter tager 
politiet stilling til om de vil tage imod anmel-
delsen fx på skadestuen, eller om personen 
skal henvende sig på politistationen. Politiet 
vil som oftest stille nærgående spørgsmål for at 
få de rette oplysninger. Her er det en fordel for 
den voldsramte, hvis sundhedspersonalet har 
forberedt ham/hende på det. Det behøver ikke 
være den voldsramte, der anmelder volden.

Scan eller se mere på
www.socialstyrelsen.dk/
udsatte/vold-i-familien/
oversigt-over-tilbud

Kilder: LOKK og Socialstyrelsen

Støtte og hen- 
visningsmuligheder

Deres måde at være på betød alt i 
den situation. Jeg fik lige præcis den 
følelse, at jeg ikke var alene, selvom 
jeg var nøgen og gennembanket.
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Vi kan ikke frelse verden, 
men så et frø

Jordemoder Anne-Mette 
Schroll har skrevet en ph.d. 
om, hvad vold betyder for 
gravide kvinder. Hun op-
fordrer sine kolleger til at 
være opmærksomme på små 
og vage signaler hos gravide 
kvinder, der kan betyde, at de 
er udsat for vold. 

D et er kommet bag på Anne- 
Mette Schroll, hvor mange 
danske kvinder, der er eller har 

været udsat for vold. Den opdagelse gjor-
de hun, da hun var i gang med at skrive 
speciale på sin sundhedsfaglige kandidat-
uddannelse for nogle år siden. 

ville have adgang til en række af de 
spørgsmål, hun havde stillet kvinder om 
vold. Jeg regnede ikke med at finde nogle 
særligt hyppigt forekommende tal. Men 
der viste sig en anden virkelighed. Jeg 
fandt ud af, at forekomsten af overgreb og 
betydningen af dem i forhold til gravidi-
teten og fødslen var meget større end jeg 
hidtil havde troet, og det gav afsæt til den 
ph.d. jeg efterfølgende valgte at skrive,” 
fortæller Anne-Mette Schroll. 

Hun var på det tidspunkt godt klar over, 
at internationale studier viste, at ca. hver 
tredje kvinde i løbet af sit liv udsættes  
for vold, men regnede ikke med, at tal-
lene for danske kvinder var sammenlig-
nelige. 

”Man skal jo regne med, at de skadestuerapporter og politi-
rapporter, der findes kun omhandler den allerøverste top af 
isbjerget,” siger Anne-Mette Schroll, der i dag arbejder som 
udviklingskonsulent i Jordemoderforeningen. Så hendes 
budskab til kollegerne er, at voldsramte kvinder findes og 
at jordemødrene nok møder flere end de lige går og tror.

Læg mærke til det usædvanlige
Næste opgave er således at finde frem til, hvordan man 
spotter dem. 

”Det er svært at give præcise anvisninger på dette. Men 
grundlæggende skal man være opmærksom på det, der 
er usædvanligt. Beder kvinden måske om at man tager 
blodtrykket på den anden arm end man umiddelbart skal 
til, har de make-up på, der synes at skjule over mærker, er 
de igen gået ind i en dør, er faldet ned af trappen eller har 
fået cykelstyret i maven for tredje gang, så bør man som 
jordemoder blive ekstra opmærksom,” fortæller Anne-
Mette Schroll og fortsætter. 

”Det samme gælder, hvis kvinden har en mand med som 
er ekstra meget opmærksom på hende, meget kontrol-
lerende og ikke vil lade hende være alene. Her er der også 
en advarselslampe, der bør blinke,” siger hun.
Netop fordi det er så svært at spotte signalerne, anbefaler 
man i mange lande, at man rutinemæssigt spørger alle 
kvinder, om de udsættes for vold. Det er dog grundlæg-
gende nødvendigt, at sundhedspersonalet er tilstrækkeligt 
klædt på til at kunne spørge ind, og at de føler, at de har 
konkrete handlemuligheder.

At spørge ind til, om kvinden er udsat for vold i hjemmet, 
kan være en kæmpe barriere for sundhedspersonalet, der 
kan føle, at de krænker kvinden og kommer til at over-
skride hendes grænser. 

”Som sundhedspersonale er man jo bange for, at man 
traumatiserer voldsramte kvinder yderligere ved at rippe 
op i noget, som kan skade kvinder yderligere. Nogle kvin-
der er så psykisk belastede, at de oplever volden som det 
normale,” siger Anne-Mette Schroll.
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Vold medfører komplikationer
Men det er ifølge Anne-Mette Schroll helt i orden at spør-
ge ind til vold og faktisk mener hun, at man skal gøre det. 

”Internationale studier viser, at hverken kvinder, der er 
udsat for vold eller kvinder, der ikke er det, har noget i 
mod at blive stillet disse spørgsmål. Og man har som jor-
demoder et ansvar for at informere de voldsramte kvinder 
om, at volden medfører mange komplikationer. Ikke blot 
for dem selv, men i høj grad også for deres kommende 
barn,” siger Anne-Mette Schroll. 

Hertil kommer ifølge Anne-Mette Schroll, at de fleste 
kvinder ønsker deres ufødte barn det bedste. 

”Som jordemoder er du i en situation, hvor vi møder 
kvinder, der er ekstra modtagelige og gerne vil ændre de-
res liv, så det også bliver til det bedste for deres barn” siger 
Anne-Mette Schroll, der mener, at det i den situation kan 
være lidt lettere at nå kvinderne, fordi det ikke kun hand-
ler om dem, men også deres børn.

”Samtidig skal vi være meget påpasselige med ikke at for-
dømme kvinderne, hvis de f.eks. vælger at blive hos deres 

noget styrke og selvtillid,” siger Anne-Mette Schroll. 

hos hver en af de kvinder, vi taler med, kan vi så et frø, 
der gør, at de på længere sigt kan blive i stand til at tage 
bedre vare på sig selv og deres børn,” slutter hun.

National strategi til  
bekæmpelse af vold  
i nære relationer

Omkring 26.000 kvinder og 9.000 mænd  
bliver hvert år udsat for partnervold. Derfor  
har regeringen i 2010 udarbejdet en National 
strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer.

Strategien rummer 30 konkrete initiativer til  
bekæmpelse af vold i nære relationer og skal  
bidrage med at forebygge, at volden overhovedet 
opstår og til at sikre, at færre kvinder og mænd 
udsættes for partnervold. Samtidig skal færre  
børn vokse op med vold i hjemmet.   

BLANDT INITIATIVERNE ER BL.A.:
 

hvordan de kan komme i behandling. 
 

og alle skal være med til at stille op, sige fra  
og sige nej til partnervold.

 
skal have mere information og viden om de  
eksisterende støttemuligheder, så de kan vejlede 
og henvise voldsofrene til den bedst mulige 
hjælp.

Kilde: Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vi kan ikke frelse verden, 
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i skal være meget påpasselige med 
ikke at fordømme kvinderne.



Generelle råd til samtalen om vold

Spørg hellere en gang for meget end en for lidt. Det kan være en lettelse  
at blive spurgt og få en anledning til at åbne op for det, som er svært.
Forhast dig ikke. Det kræver nænsomhed og tålmodighed at nærme sig  
andre menneskers privatliv.

Det er vigtigt, at du som fagperson er rolig og lyttende og undgår at dramati-

  
BRUG ET RESSOURCEPERSPEKTIV
Fokusér på personens ressourcer og beskriv dem. For eksempel: ”Godt, at du 
har fået børnene af sted hver dag i skole/at du kom til mødet/at du har passet 
dit arbejde.”   

TAL OM VOLDEN

kan det være nødvendigt at bruge andre ord om volden for at komme i 
dialog. Tal for eksempel om, at hun/han er blevet slået eller truet.

 
erfaringer med vold i deres nære relationer, så problematikken gøres almen.

Hjælp den voldsudsatte med at se sin situation i en helhed. Nogle voldsud-
satte opfatter volden som det normale.

afklaring af sin egen situation.

og at psykisk såvel som fysisk vold mod andre er ulovligt. 

DIALOG OM HJÆLPEN
 

som du er nødt til at gå videre med.

uden statsborgerskab og forhold, hvor forældremyndighed ikke er afklaret.

-
problemet. At undlade at hjælpe kan opfattes som en legitimering af volden.

  
SKAB RAMMEN FOR DIALOG

om vold i familien. Det er vigtigt at overveje, hvordan du bedst skaber en rolig 
og uforstyrret ramme for samtalen om vold i familien. 

SPEJL OG MATCH DEN VOLDSUDSATTES KROPSSPROG
At spejle og matche betyder ikke, at man direkte kopierer den andens krops-
sprog. Derimod afstemmer man sit toneleje, mimik og gestik efter den sinds-
stemning, man oplever og fornemmer hos den anden.
  

Scan eller se mere på 

www.socialstyrelsen.dk/ 
voldifamilien

Kilde: Socialstyrelsen

STIL DE RIGTIGE SPØRGSMÅL
Nedenfor er angivet eksempler på ru-
tinespørgsmål, generelle spørgsmål og 
direkte spørgsmål til samtalen om vold 
i familien. Afhængigt af situationen 
vil nogle typer af spørgsmål være mere 
velegnede end andre, når du taler med 
mennesker, der er udsat for vold. 

EKSEMPEL PÅ RUTINESPØRGSMÅL:
”Jeg ved ikke, om det er et problem for 
dig, men mange af de mennesker, jeg 
taler med, har oplevet forskellige pro-
blemer med vold i deres nære relationer. 
Derfor spørger jeg nu helt rutinemæs-
sigt alle, jeg taler med: Har du været 
udsat for vold eller oplevet problemer 
med vold i din familie/parforhold?”
  
EKSEMPEL PÅ GENERELLE SPØRGS-
MÅL, DER KAN ÅBNE OP FOR EN 
SAMTALE OM VOLDEN:
”Hvordan har du det i dit parforhold?”
”Du virker bekymret – vil du fortælle 
hvorfor?”
Fortæl, hvad du ser, og hvorfor det be-
kymrer dig. For eksempel: ”Jeg har lagt 
mærke til, at du af og til ser ud, som om 

du tale med mig om det?” 

EKSEMPEL PÅ DIREKTE SPØRGSMÅL:
”Har din partner nogensinde udsat dig 
eller andre i din familie for vold?”
”Er din partner meget jaloux, og hvor-
dan opfører han/hun sig så?”
”Har din partner nogensinde hindret 
dig i eller direkte forbudt dig at deltage 
i noget på grund af jalousi (fester/ar-
bejde/møde venner)?” 
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