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STOP VOLD I FAMILIER

					DIALOG MOD VOLD

STOP VOLD
I FAMILIER
Vold i nære relationer har store konsekvenser for de
udsatte og for samfundet som helhed.
Dialog mod Vold er et landsdækkende specialiseret behandlingstilbud, der tilbyder forebyggende og sociale indsatser til
voldsudøveren og den voldsudsatte familie.

33.000

HVERT 6.

74 %

40 %

kvinder og 13.000 mænd bliver
hvert år udsat for vold fra deres
partner.

af udøvere, der har været i
behandling hos Dialog mod Vold,
er vokset op i hjem med vold.
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barn oplever vold i hjemmet.

af de kvinder, der udsættes for vold
i hjemmet, er ledige eller førtidspensionerede.
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BEHANDLING TIL VOLDSUDSATTE FAMILIER
Den rigtige behandling kan stoppe volden, sikre familier en
fremtid uden vold og reducere samfundets omkostninger til
voldens mange følgevirkninger.

og børn. Hele familien bliver hjulpet videre til en tilværelse
uden vold.

Dialog mod Vold tilbyder psykologfaglig behandling med
fokus på udøveren af volden og med inddragelse af partner

Vores samarbejde med kommuner består af udredning,
risikovurdering, behandlingsforløb samt sparring og supervision til kommunes medarbejdere.

DOKUMENTATION:
DIALOG MOD VOLD
VIRKER

KAN DET BETALE SIG
AT TILBYDE
BEHANDLING?

86 % af de udøvere, der gennemfører behandling i
Dialog mod Vold, udøver ikke længere vold i familien.

Et behandlingsforløb hos Dialog mod Vold koster 150.000
kroner for en hel familie. Som det fremgår af illustrationen
på næste side, kan en behandlingsindsats bidrage til at
reducere såvel kortsigtede som langsigtede menneskelige
og økonomiske følgevirkninger af volden.

Dialog mod Vold er blevet evalueret og valideret af
Socialstyrelsen. Evalueringen viser, at indsatsen i
betydelig grad mindsker udøvelsen af fysisk og psykisk
vold. Udøverne lærer at tage ansvar for deres voldelige
handlinger, og forholdet til partneren bliver forbedret.
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Så ja - behandling hos Dialog mod Vold er en god
investering.

HVERT ÅR

er 2.000 kvinder og 1.900 børn på krisecentre.
De samlede udgifter er 260 mio. svarende til 130.000 kr. pr.
ophold. 31 % har mere end et ophold.

PARTNERVOLD
medfører tabt arbejdsfortjeneste på
30 mio. kr. årligt.

16.000

børn og unge er anbragt. Det skyldes i mange tilfælde
vold. Den samlede udgift er 9,4 mia. kr. pr. år svarende til
600.000 kr. pr. anbringelse.

33 %

af de kvinder, der kommer
på krisecentre er på kontanthjælp.
Den årlige udgift er 127 mio. kr.

BØRNEHUSENE

behandler hvert år 2.500 sager om voldelige og seksuelle overgreb mod børn.
Det koster 23. mio. kr.

OMKOSTNINGERNE
i sundhedsvæsenet som følge af vold mod kvinder
er anslået til 84 mio. kr.
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BEHANDLINGENS
REDSKABER TIL
FORMÅL OG INDHOLD TIDLIG OPSPORING
Målet med Dialog mod Vold’s behandlingstilbud er at
stoppe volden. Risikoen for alvorlige og langvarige
konsekvenser for voldsudsatte familier er stor. En tidlig og
helhedsorienteret indsats mod vold kan være med til at
forhindre en lang række følgevirkninger.
Et behandlingsforløb varer op til et år, og bliver sammensat
efter den enkeltes behov. Behandlingen til voldsudøver
består af individuelle sessioner, gruppebehandling,
forældresamtaler og eventuelt parterapi.
Forløbet indledes med en udredning, som består af et
klinisk interview med voldsudøveren, psykologiske tests
og en risikovurdering. På det grundlag bliver der lagt en
individuel behandlingsplan, der er tilpasset behovet hos den
enkelte udøver og familien.
Udgangspunktet for behandlingen er, at udøveren erkender
problemet og tager ansvar. Udøveren får redskaber til at
kontrollere sin vrede og til at reagere på sine omgivelser
uden vold. For resten af familien – oftest partner og børn –
fokuserer behandlingen på at bearbejde traumer og komme
videre i et familieliv uden vold.
Partneren bliver tilbudt et individuelt forløb. Børnene bliver
tilbudt individuelle samtaler og gruppeforløb.
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Vi ved fra mange års erfaring, at det kan være svært at
komme i dialog med familier, når der er bekymring om vold.
Derfor underviser Dialog mod Vold i metoder til screening
og tidlig opsporing af vold. Vi tilbyder konkrete redskaber til
at spørge ind til volden.

VI INDSAMLER VIDEN
FØR, UNDER OG EFTER
Hos Dialog mod Vold måler vi effekten af vores behandling
på baggrund af interviews med vores klienter ved opstart,
ved afslutning af behandling og - som opfølgning - 12
måneder efter endt behandling.
Dialog mod Volds behandlere er certificerede i SARA risikovurdering (Spousal Assault Risk Assessment).
Vurderingen bliver foretaget ved opstart og ved afslutning af
behandlingen, og bliver brugt som supplerende effektmål.
Under hele behandlingsforløbet bruger vi FIT (Feedback
Informed Treatment). FIT er et dialogredskab, der løbende
måler, om klienten gennemgår den ønskede udvikling med
henblik på løbende justering af behandlingsindsatsen.

“Hos Dialog mod Vold har jeg oplevet at
blive taget alvorligt. At de problemer jeg
kæmper med kan forklares og at der er
alternative handle muligheder.”
- THOMAS, UDØVER

“Da volden var på sit højeste havde jeg
ikke fantasi til at forestille mig, at det
kunne blive bedre. Men da jeg kom i
behandling, begyndte det at ændre sig.
I dag er jeg ikke længere voldelig.”
- EMIL, UDØVER
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”Når der er vold i familien, er det væsentligt med en helhedsorienteret indsats,
der har fokus på hele familien, både den udsatte, børnene og voldsudøveren.
Selvom volden fører til skilsmisse kan det være vigtigt med hjælp til voldsudøveren.
På Randers Krisecenter har vi gode erfaringer med at samarbejde med Dialog mod
Vold om behandling til voldsudøveren.”

- LEDER AF RANDERS KRISECENTER, HANNE WILLEMOES
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KONTAKT
Tlf.: 35 30 17 17
mail: info@dialogmodvold.dk

København
Struenseegade 9, 4. sal
2200 København N
Aarhus
H. H. Seedorffs Stræde 3, 2. th
8000 Aarhus C
Odense
Kongensgade 66-68
5000 Odense C
For mere information:
www.dialogmodvold.dk
Du kan også følge os på
Facebook og LinkedIn.
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AskovFonden er en nonprofit NGO med mere end 70 års erfaring
i at skabe sociale løsninger for udsatte mennesker i Danmark.
I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for
udsatte mennesker i Danmark, og vi tilbyder hjælp og støtte til mere
end 2000 mennesker hvert år. Vores vision er at give mennesker
styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det
samfund, de er en del af.
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Askovhus tilbyder social rehabilitering indenfor spiseforstyrrelser, psykosociale vanskeligheder og/eller
selvskadende adfærd. Vi sammensætter individuelle
behandlingsforløb med træning af færdigheder, hvor
målsætningen er, at brugerne hen ad vejen kan magte et
selvstændigt hverdagsliv. Askovhus’ tilbud består af dagtilbud, botilbud, beskæftigelsesforløb samt ambulant terapi,
supervision og kurser/workshops.

Hos Dialog mod Vold tilbyder vi behandlingsforløb for
voldsudøvere i form af individuelle samtaler og gruppeforløb samt sideløbende terapeutiske samtaler for
partneren. Behandling til børn i voldsramte familier tilbyder
vi til børn i alderen 4-18 år. Voldsom Kærlighed er vores
rådgivnings- og samtale tilbud til unge mellem 14 og 24 år,
der udøver kærestevold eller er bekymrede for at gøre det.

MIR skolerne er et behandlingstilbud med specialundervisning for normalt eller godt begavede elever med
udfordringer inden for blandt andet autisme og ADHD.
Vi styrker eleverne og hjælper dem til at genfinde lysten til
læring, samvær og udvikling, så de kan vende tilbage til og
profitere af de almindelige undervisningstilbud.

AskovFondens børneinstitution Børnehuset byder dagligt
velkommen til 13 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn og
70 fritidshjemsbørn. Vores miljø byder på anerkendelse
og fokus på at skabe lige vilkår uden sproglige, sociale og
kulturelle barrierer.

AskovFondens Social Psykiatriske Afdeling henvender sig
til psykisk sårbare. Vi tilbyder aktiviteter og socialt samvær
samt beskæftigelses- og uddannelsestilbud.
Vi skaber mulighed for, at udvikle personlige kompetencer
og har fokus på at facilitere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Hos ASPA tilbyder vi både personlige samtaler, men også
anonymitet for mennesker der søger et ikke struktureret
samvær.

I KBH+ er visionen at udvikle og etablere nye bæredygtige
modeller for, hvordan vi kan bruge det etablerede kulturliv
til at skabe inklusion og nye mangfoldige fællesskaber for
udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats ønsker
vi at bygge bro mellem de unge og uddannelses- og
arbejdsmarkedet.
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www.dialogmodvold.dk

