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1. Introduktion 

I Skanderborg blev der afholdt workshops over to dage. Første dag 

bestod af en fælles introduktion og diskussion af målsætninger efter-

fulgt af udvikling af målgruppe, forandringsteori og indikatorer for del-

projekt 2. Anden dag gik med målgruppe, forandringsteori og indikato-

rer for delprojekt 1. 

Efter en kort præsentationsrunde uddelte Bente Rye Damkjær en mo-

del for organiseringen af projektet. Aktuelt er man i gang med at samle 

personale til projektet. Der inddrages primært personale, der allerede 

er ansat i kommunen, for bedre at kunne implementere projektet i 
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kommunens drift. Det samme personale bruges i vid udstrækning i de to delpro-

jekter.  

Susanne Dal Graversen gav en introduktion til det overordnede projekt og de tre 

delprojekter. Servicestyrelsen er i gang med at sætte en hjemmeside op til pro-

jektet. Ind til videre kan information om projektet findes på Servicestyrelsens 

hjemmeside (http://www.servicestyrelsen.dk/wm142823). 

Thomas Tarp Thorgaard fortalte om evalueringen og forandringsteorier eller 

forandringslogikker. Arbejdet med en forandringsteori er en metode udviklet af 

forskere og praktikere, der arbejder med evalueringer, med henblik på at sikre 

en logik i, hvordan et projekt hænger sammen fra langsigtede virkninger over 

kortsigtede resultater til de aktiviteter, der gennemføres i projektet. Det vil sige, 

at det er en metode til at afklare, hvordan man opnår målene for projektet. 

2. Målsætninger for delprojekt 2 

2.1 Projekt 2A – opsporing 
Projektet skal skabe afklaring om underretninger.  Det skal afklares hvem der 

gør hvad i forbindelse med en underretning, så man efterfølgende kan få udar-

bejdet et fast koncept for forløbet. For det andet skal projektmedarbejderne ha-

ve øget viden om, hvordan man ser voldens tegn (de voldsspecifikke symptomer 

på omsorgssvigt.) Efterfølgende skal denne viden videregives til frontpersonalet, 

som skal støttes i at se, hvilke handlemuligheder de har, når de ser symptomer 

på vold hos børn. De skal altså have viden om, hvordan og hvornår de skal 

handle i distriktsmøde regi og/eller underrette. Og samtidig skal frontpersonalet 

kunne have en forventning om, at der bliver handlet relevant på underretninger-

ne.  

Desuden skal der udvikles underretningsskemaer, der er lette at forstå. Dermed 

forventer man at opnå mere gensidig tillid i systemet mellem frontpersonale(det 

primære støttesystem) og myndigheds- og behandlingssystemet (det sekundære 

støttesystem), som er vigtige elementer for at børn, der oplever vold i hjemmet, 

kan få hjælp 

En anden målsætning er, at der gennem samtale/ undervisning i skolerne skal 

skabes øget viden blandt børn om vold. Dette for - også blandt børn - at skabe 

et grundlag for mere åbenhed omkring voldsproblematikker i familien. Med bag-

grund i ovenstående forestiller man sig at børnenes viden om vold kan øges 

endvidere at børnene på denne måde gives muligheder for at kunne komme til 

at tale om volden.  

Der kan formentlig være forskelle på voldens karakter og tegn mellem henholds-

vis familier med anden etnisk baggrund end dansk og traditionelle danske fami-

lier. Man har brug for mere viden om volden og dens tegn i disse forskellige ty-

per af familier.  

http://www.servicestyrelsen.dk/wm142823
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Med hensyn til de familier, hvor volden ses som en del af opdragelsen, vil det 

være en del af projektets mål, at give forældrene andre opdragelsesredskaber. 

I forlængelse af dette blev det nævnt, at der er grund til at være særlig op-

mærksom på familier, hvor en eller begge forældrene er syge, misbrugere eller 

er traumatiserede af krigsoplevelser.  

2.2. Projekt 2B - behandling 

Formålet med, at etablere behandlingstilbud til børn ramt af vold, er på sigt at 

lære børnene at kunne mestre hverdagen i både skole og hjem. De skal lære at 

bearbejde voldsoplevelserne samt frisættes for oplevelser af ansvar for og skyld 

i volden. Der skal i den forbindelse være fokus på barnets behov for beskyttelse, 

herunder faglige overvejelser om, hvorvidt barnet kan blive i sin familie, mens 

behandling pågår, eller om barnet eksempelvis må fjernes midlertidigt.  

Udvikling af posttraumatisk stress hos barnet skal så vidt muligt forebygges 

gennem krise- og traumebehandling af børnene. 

På langt sigt er målet med behandlingen at søge at bryde voldsspiralen ved at 

forsøge at undgå, at de voldsramte børn selv bliver voldsudøvere eller voldsofre 

i deres voksenliv. 

Der skal ydes en koordineret behandlingsindsats, som indebærer et samarbejde 

med alle relevante parter af betydning for det enkelte barn. 

Som et eksempel på ovenstående ønsker man at hjælpe det voldsramte barn til 

finde en særlig fortrolig voksenven, så barnet har en person at støtte sig til. 

Hensigten er, at det skal være en udenforstående voksen, som barnet har tillid 

til, og som det selv har været med til at vælge. Dette for at give barnet et hand-

leberedskab i forhold til volden, når barnet står i en situation, hvor det har brug 

for hjælp. 

Som en del af behandlingen skal der også arbejdes med barnets relation til for-

ældrene. Desuden vil man hjælpe børnene til at få relevant hjælp i deres skole, i 

deres eventuelle dag – og fritidstilbud, i relationen til kammerater. Med andre 

ord sikre at børnene får støtte og hjælp i netværket generelt.  

Ovenstående skal iværksættes for at hjælpe barnet i retning af et sundt børneliv 

uden tilstedeværelse af vold. I bestræbelserne på at nå dette mål vil der også 

være kontinuerlig opmærksomhed på, at barnet gennem behandlingsindsatser 

løbende ændrer sig positivt, hvorfor det også er nødvendigt at være med til at 

skabe en ny og ændret fortælling om barnet i de sammenhænge hvor banet 

sædvanligvis indgår. 
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3. Målgruppe for projekt 2B – behandling 

En forudsætning for at børnene kan deltage i projektet er, at forældrene dels 

ved, hvad behandlingen går ud på, dels giver deres samtykke til et forløb. Dette 

indebærer endvidere, at forældrene skal kunne anerkende, at der er vold i 

hjemmet, endvidere at volden er et problem for barnet, som derfor skal have 

hjælp. 

Man overvejer, at inddele børnene i tre forskellige behandlingsgrupper efter føl-

gende alders trin: 0-3 år, 4-7 år og 8-12 år. Man vil både inddrage børn, der 

opspores i det primære støttesystem og børn, der allerede er kendt i det sekun-

dære støtte system. Voldsproblematikken skal være det dominerende problem i 

familien, hvis barnet skal visiteres til et behandlingstilbud i ”projekt vold i famili-

en”. 

I projektet skal det som noget af det første afklares, om der skal tilbydes indivi-

duelle behandlingstilbud eller gruppetilbud (evt. begge dele), hvilke behand-

lingsmetoder der skal anvendes til hvilke målgrupper og om målgruppen skal 

indsnævres yderligere i forhold til det foranstående. Ligeledes skal det afklares, i 

hvilket regi behandlingen skal forankres. 

Desuden blev det diskuteret, om man som målgruppe for behandlingen skal 

vælge de børn, der er hårdest ramt af vold eller de børn som kan karakteriseres 

som mellemgruppen set i forhold til voldens omfang og konsekvenser. Der kom 

ikke nogen konklusion på workshoppen, så dette er også et punkt til yderligere 

afklaring 

Det ligger endvidere i de overordnede rammer for projektet, at der som ud-

gangspunkt skal foreligge en § 50-undersøgelse, som grundlag for iværksættelse 

af et behandlingsforløb. En undersøgelse som påviser, at der enten har været 

fremsat trusler om eller har været begået fysisk vold i hjemmet. Børnene er og-

så en del af målgruppen, hvis der – sideløbende med at en social faglig undersø-

gelse udarbejdes - iværksættes et akut behandlingstilbud. 

Alle etniciteter kan i princippet deltage i projektet, men et meget dårligt dansk 

kan være en hindring for deltagelse i gruppeforløbene. Det gælder dog især for 

forældrene. 
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4. Forandringsteori for delprojekt 2 

  
Aktiviteter Resultater Virkninger

O
p

s
p

o
r
in

g
B

e
h

a
n

d
li

n
g

Afklaring af 
problemets 
omfang

Afklaring af 
nuværende 
tilbud til 
familien

Gennem-
gang af 
underret-
ninger

Motivere 
voldsudøveren til 
behandling

•Eventyr
•Dukketeater
•Relationsarbejde

Individuelle forløb 
/ gruppeforløb

Spædbørn: mor 
og barn

Frivilligt arbejde?

Rådgivning –
netværk, skole

Pædagogiske red-
skaber i skolen

Accept i 
børnegruppe

Sociale 
kompetencer

Stoppe 
volden

Anonym 
rådgivning til 
fagfolk

Afklaring 
om under-
retning

Info om 
underretning

Presse

Oplyse skoler 
mv. om 
oplysnings-
muligheder

Oplysninger til 
distriktsforum

Handlemulig-
heder for børn

Viden i 
befolkningen

Fast koncept 
og viden om 
underretning

Kendskab til 
handle-
muligheder

Bedre samspil 
med forældre

Forældreevne
møde børne-
nes behov

Bedre 
skolegang

Bedre netværk

Familie

Forældre tage 
ansvar for vold

Anerkendelse af 
børns følelse

Åbenhed om 
vold mellem 
barn og forældre

Reagere på
barnets signaler

Befrielse for 
traumer

Selvværd

Handlered-
skaber

Bryde tabu

Frisætte børn 
for oplevelse 
af skyld i og 
ansvar for 
volden

Bedre 
trivsel

Sundt og 
udviklende 
børneliv

Færre følge-
virkninger 
for børnene

Bryde 
voldsspiral

Viden blandt 
børn

Bryde tabu

Viden, tillid i 
systemet om 
vold

Ændret 
opfattelse af 
underretning

Flere og 
mere præcise 
underretning-
er

Tidligere og 
flere 
opsporinger

Behandling af 
traumer

Undervisning til 
børn

Undervisning til 
forældre?

Afklaring af 
anvendelse 
af distrikts-
mødet

 

 

 

5. Forklaring af forandringsteori 

5.1 Behandling 
 

Langsigtede virkninger 

De langsigtede mål med behandling direkte til børnene er at fremme muligheden 

for, at de får et sundt børneliv med mulighed for udvikling og bedre trivsel samt 

færre følgevirkninger af volden. For at opnå dette skal børnene frisættes fra an-

svarsfølelse for volden og gives handleredskaber til at kunne rumme de oplevel-

ser, de har været udsat for. Projektet skal endvidere medvirke til at bryde volds-

tabuet blandt dels børnenes kammerater, dels det professionelle netværk om-

kring børnene. 
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Kortsigtede resultater 

Som et kortsigtet resultat skal der arbejdes på, at volden skal stoppes. Af-

hængig af omfanget af volden skal dette eventuelt ske ved, at barnet fjernes 

midlertidigt fra hjemmet.  

Det er endvidere vigtigt at børnene får realitetstestet og valideret deres voldsop-

levelser med forældrene og evt. også med andre børn. Dette afhængigt af det 

voldsramte barns alder. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at børnene 

får anerkendt deres følelser, herunder at forældrene tager ansvaret for volden, 

så der kan opstå et bedre samspil mellem barn og forældre. Hvis forældrene 

ikke formår at kunne indgå i en sådan dialog, må andre voksne træde i stedet.  

Ofte er det i voldsramte familier nødvendigt at arbejde med en forbedring af 

forældreevnen ved blandt andet at lære forældrene at fokusere på barnets be-

hov frem for egne. Med henblik på at forbedre trivslen for børnene er det vigtigt, 

at de voksne omkring barnet lærer at lytte til og reagere hensigtsmæssigt på 

barnets signaler, så der skabes et positivt samspil med forældrene 

Der er generelt behov for at arbejde med en større åbenhed omkring volden. 

Dette gælder både i forholdet mellem barn og forældre, men også i forhold til 

den øvrige familie og netværket i øvrigt. 

For at opnå et øget selvværd, og dermed et sundt og udviklende børneliv, har 

børnene brug for en stabil skolegang og relationer til netværk og familie. Dette 

skal opnås ved at arbejde med at styrke børnenes sociale kompetencer og skabe 

ro i familien. Desuden skal der skabes plads til barnet og dets udvikling i de bør-

negrupper, som de færdes i, eksempelvis i skolen. 

Aktiviteter 

Den nedenstående beskrivelse af projektets aktiviteter skal tages med det for-

behold, at disse ikke er endeligt afklarede. 

Den behandling, der tilbydes som en del af projektet er primært en udbygning af 

den eksisterende behandling med nye tiltag specifikt rettet til børnene. Generelt 

er det ønsket, at behandlingstilbuddene bliver tværfagligt baserede. Det er pla-

nen, at der vil blive tilbudt såvel individuelle behandlingsforløb som gruppefor-

løb. Desuden ydes der krise- og traumebehandling af børnene. 

Til gruppeforløbene deles børnene som tidligere nævnt op efter aldersgrupper. I 

forbindelse med gruppebehandling vil man være opmærksom på, at det kan væ-

re problematisk at have søskende i samme gruppe. Et andet skel, der kan have 

betydning for arbejdet med grupperne er, om det er en biologisk forælder eller 

en samlivspartner, der har udøvet volden. 
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For de 0-3-årige påtænkes spædbørnsterapi anvendt. Dette er en speciel form 

for terapi, hvor der tales med de helt små børn.. I forhold til de 4-7-årige vil 

man arbejde med bl.a. fortælling af eventyr, dukketeater og tegning. For de 8-

12-årige vurderes, at en del af gruppeterapien kan udformes som kursus-

lignende forløb. 

Som en del af behandlingen af barnet arbejdes med relationerne mellem barn og 

forældre. Desuden undervises forældrene i at tale med børnene om volden. Som 

en del af projektet vil man desuden forsøge at motivere voldsudøveren til be-

handling. 

Der vil blive arbejdet på at give pædagogiske redskaber til de lærere og pæda-

goger, der arbejder med børnene til hverdag, så de under behandlingsforløbet 

og fremadrettet kan være med til at sikre et vækstmiljø for barnet. 

Man vil i højere grad forsøge at få fat i børnenes private netværk, som eksem-

pelvis bedsteforældre, eventuelt etablere en aflastningsfamilie for barnet. Kom-

munen mangler især at udvikle arbejdet med netværksplejefamilier til de udsat-

te børn. Ligeledes skal det professionelle netværk omkring børnene styrkes. Det-

te gøres ved rådgivning eller konsulentstøtte til netværket, skolen og andre 

voksne. 

Der er behov for en afklaring af, hvilket omfang problemer med vold i familier 

har i kommunen, samt et overblik over hvilke tilbud, der allerede findes i kom-

munen. I projektet skal man desuden have afklaret, om man vil anvende frivillig 

arbejdskraft, eksempelvis et netværk af tidligere voldsramte. 

5.2 Opsporing 
 

Langsigtede virkninger 

Denne del af projektet har et langsigtet mål om tidligere og flere opsporinger af 

børn udsat for vold samt at bryde voldsspiralen. For at opnå dette skal man ha-

ve flere og mere præcise underretninger. 

Kortsigtede resultater 

En forudsætning for ovenstående er en øget sikkerhed i brugen af henholdsvis 

distriktsmøder og underretninger samt at der i forhold til sidstnævnte handles 

relevant på disse. Herunder hører øget viden om vold til frontpersonalet og 

jævnfør ovenstående mere gensidig tillid til hinanden i systemerne. I den forbin-

delse er det vigtigt, at opfattelsen af underretninger ændres til noget positivt, at 

underretninger opleves – som de oprindeligt er tænkt – som en hjælp til både 

barnet og familien. Frontpersonalet skal ”klædes bedre på” til deres opgave, så 

de ikke bliver ”fanget” af tabu og berøringsangst. Dette skal ske ved at øge 

frontpersonalets kendskab til både voldsproblematikker og handlemuligheder i 
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forbindelse med volden, at der udarbejdes faste underretningsprocedurer og ved 

at vidensniveauet om problemstillingen i befolkningen generelt øges. 

Man mener også, at det kan føre til flere underretninger at øge børns viden om 

vold og handlemuligheder ved vold, fordi de gives mulighed for selv at komme 

og fortælle om volden. 

Aktiviteter 

For at opnå ovennævnte resultater, skal frontpersonalet have tilført viden om, 

hvordan og hvornår de skal underrette. Underretninger skal gennemgås og pro-

ceduren ved underretning nærmere afklares, hvorefter de relevante aktører skal 

informeres om underretningsprocedurerne. Desuden vil man give fagfolk mulig-

hed for anonym rådgivning/konsulentstøtte. 

Ud over frontpersonalet skal der tages kontakt til andre aktører som for eksem-

pel jordemødre, politi, retsvæsen, sygehus, skole, dagtilbud, sagsbehandlere, 

arbejdsmarkedsafdelingen, privatpraktiserende læge, lokalpsykiatri, misbrugs-

centre og statsforvaltningen. Disse skal også informeres om vold i familier og 

om projektet. 

Børnene i kommunen skal have undervisning om vold og herunder, hvor de kan 

henvende sig, hvis de selv udsættes for eller oplever vold i familien. Det sikres 

blandt andet ved at lærere gøres opmærksom på det eksisterende undervis-

ningsmateriale om emnet. Der er mulighed for at kanalisere sådanne informatio-

ner ud via distriktsforaene. 

Information til befolkningen generelt om vold i familier og handlemuligheder vil 

man søge at sikre via den lokale presse. 

6. Indikatorer 

Indikatorer er målepunkter for resultater og virkninger af projektet, samt for 

gennemførelse af aktiviteter. På workshoppen blev der uddelt et udkast til indi-

katorer, der kan være fælles for alle projekter. Nedenfor gengives de kommen-

tarer, der var til dette udkast. 

Relevante baggrundsoplysninger er, om der er iværksat andre initiativer for bar-

net eller familien (andre søskende, børnegruppen, om forældre også er i be-

handling), samt om de er udredt i PPR-regi eller børnepsykiatrien. Der var blandt 

deltagerne undring over, hvorfor kun fysisk og psykisk vold udpindes i bag-

grundsoplysningerne, mens materiel og seksuel vold ikke uddybes. 

Man savnede indikatorer for psykiske symptomer, blandt andet efterspørges 

oplysninger om mareridt, feber og forstyrret appetit hos børnene. Andre følge-

virkninger, man forventer at reducere med projektet, er barnets grad af tilbage-
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trukkethed, tvangspræg, irritationsniveau, konflikttærskel, vrede og angst. Des-

uden om børnene har haft selvmordsforsøg, selvmordstanker, selvskadende ad-

færd eller skadet andre. 

Generelt ønskede deltagerne en mere positiv formulering af spørgeskemaet, så 

man kan bevæge sig hen mod at sætte kryds ved en positiv udvikling, og ikke 

blot kunne markere et fravær af det negative. Her tænkes på adfærd som lyst, 

leg, grin, mimik og glæde – faktorer som antyder, at der arbejdes med en res-

sourceorienteret tilgang.  

Med hensyn til skolegang ville det også være relevant at undersøge fremmødet, 

barnets evne til at optage viden samt dets eventuelle koncentrationsvanske-

ligheder og hukommelsesvanskeligheder. Desuden ønsker man at kunne regi-

strere, om barnet har gode venner og er accepteret i børnegruppen, udviser 

empati, kan aflæse andres signaler og løse konflikter, samt om det har en for-

trolig voksen i netværket, som ikke har del i volden – gerne mere end en vok-

sen. 

Vigtige udtryk for børnenes fremskridt er også, om de har fremtidsdrømme, om 

de skjuler deres krop med påklædningen, om de har alderssvarende fysisk ud-

vikling og adfærd, samt om deres adfærd i forhold til voksne (både forældre og 

andre voksne) er omklamrende eller afvisende (undvigende, ambivalent og sik-

ker tilknytning til voksne kunne være svarmuligheder). 

Formuleringen ”sæt gerne flere krydser” i eksempelvis spørgsmål 9 stemmer 

dårligt med sagens alvor. Formuleringen ”der kan sættes flere krydser” blev an-

befalet.  

Rambøll Management vil tage højde for disse kommentarer i udviklingen af fæl-

les og projektspecifikke indikatorer.  


