Tilbud til voldsudsatte mænd over 18 år
Tilbud

For hvem?

Type

Brugerbetaling

Form

Hvor?

Kontakt

Lev Uden Vold’s Nationale
hotline

Voldsudsatte,
voldsudøvere og deres
pårørende

Døgn

Gratis

Akut rådgivning

Landsdækkende

Tlf.: 1888

Voksne som er udsat for
vold i en nær relation,
pårørende og
fagprofessionelle

Dag

Mail: kontakt@levudenvold.dk

Anonym telefonrådgivning
Hjemmesideadresse:
https://levudenvold.dk/hjaelp
-og-radgivning/nationalhotline/

Lev Uden Vold’s juridiske
rådgivning
Rådgivning vedr. familieret,
socialret, udlændingeret,
strafferet, internationale
konventioner mv.

Gratis

Rådgivning gives
telefonisk, på mail
eller ved
personligt
fremmøde.

Landsdækkende

Tlf.: 31 18 44 41
Mail: at@levudenvold.dk
Bygmestervej 10, 2400 København
NV

Rådgivningsforløb

Hjemmesideadresse:
https://levudenvold.dk/hjaelp
-og-radgivning/juridiskradgivning/
Mandecentret
Social, psykologisk og

Mænd i krise som følge af
parbrud eller skilsmisse
samt mænd, der er udsat

Ambulant
og døgn

Ambulant
rådgivning er

Personlig
rådgivning med
mulighed for

Landsdækkende tilbud
med afdelinger i Aalborg,
Aarhus, Esbjerg, Odense

Tlf.: 70 11 62 63

juridisk rådgivning samt
sundhedstilbud og ophold

for vold i deres nære
relationer

Hjemmesideadresse:
http://mandecentret.dk/

I botilbuddet er det muligt
at bo med sine børn

Stedet - Krisecenter for
mænd

Mænd i krise

Anonyme samtaler og
udarbejdelse af
handlingsplan, værested og
ophold.

(botilbud)

gratis
Delvis
egenbetaling
ved ophold i
botilbud

Døgn

Betaling ved
ophold

Ophold også for eventuelle
børn

forløb og/eller
ophold i botilbud
Rådgivning kan
ydes ambulant
samt som en del
af et botilbud.
Akut rådgivning,
handlingsplan og
ophold

og
København/Frederiksber
g.
Alle afdelinger har både
ambulant rådgivning og
botilbud.
Landsdækkende

Tlf.: 75 93 32 23

Tilbuddet er beliggende i
Fredericia

Mail: krisecenter@mail.dk
Adresse: Prinsessegade 81 A,
7000 Fredericia

Hjemmesideadresse:
http://www.mandekrisecente
r.dk/
Horsens Krisecenter for
mænd



Anonyme samtaler
Ophold

Mænd i krise

Døgn

Betaling ved
ophold

Akut rådgivning
og ophold

Ophold også for eventuelle
børn

Landsdækkende tilbud

Tlf.: 75 60 20 68

Tilbuddet er beliggende i
Horsens

I dagtimerne:
Tlf.: 50 50 84 66
Tlf.: 50 50 85 71

Hjemmesideadresse:
http://www.horsenskrisecent
er.dk/

RED – safehouse for unge
i æresrelaterede konflikter
Opholdssteder for unge på
flugt fra æresrelaterede
konflikter omhandlende
social kontrol, æresrelateret
vold, tvangsægteskab eller
trusler herom.
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Mail: post@horsenskrisecenter.dk
Rædersgade 7B 3. Sal,
8700 Horsens
Unge kvinder, mænd og
par mellem 18-30 år på
flugt fra æresrelaterede
konflikter, samt unge
kvinder under 18 år i
enkelte, akutte tilfælde

Døgn

Betaling

Botilbud

Landsdækkende

Tlf.: 45 11 78 00
Mail: red.safehouse@gmail.com

Hjemmesideadresse:
http://red-safehouse.dk/omos/
RED Rådgivning
Anonym hotline

Mænd og kvinder udsat for
æresrelateret vold og
negativ social kontrol

Døgn

Gratis

Akut rådgivning

Landsdækkende

Online rådgivning:

Hjemmesideadresse:
www.red-center.dk
Offerrådgivningens
anonyme
telefonrådgivning
Rådgivning

Tlf.: 70 27 76 66

www.red-center.dk/brevkasse
Ofre for eller vidner til en
forbrydelse, en ulykke eller
andre voldsomme
hændelser og ofres
pårørende

Telefondækning
hele
døgnet

Gratis

Akut rådgivning

Findes i alle politikredse

Tlf.: 116006

Ofre for vold, røveri,
voldtægt og andre
seksuelle overgreb

Dag

Gratis

Akut rådgivning
og mulighed for
forløb

Landsdækkende

Tlf.: 86 41 59 00

For fædre og mødre som
har brug for at genvinde
overskuddet og få styr på
deres families situation.

Dag

Rådgivningsforløb

Hos Mødrehjælpen i
København, Odense,
Århus og Aalborg.

Hjemmesideadresse:
http://www.offerraadgivning.
dk/
Hjælp voldsofre

 Advokatbistand
 Psykologhjælp
 Erstatningsspørgs-

Mail: voldsofre@voldsofre.dk

mål

 Skadesanmeldelse/a
nsøgning om
erstatning

Hjemmesideadresse:
https://voldsofre.dk/
Mødrehjælpens
rådgivning- Råd til livet
Økonomisk, juridisk og
socialrådgivning
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Gratis

Tlf.: 33 45 86 00

Hjemmesideadresse:
https://moedrehjaelpen.dk/fo
rside/det-goervi/radgivning/rad-til-livet/
Dansk Stalking Center

Kvinder og mænd udsat for
stalking

Dag

Gratis

Rådgivning

Landsdækkende tilbud

Tlf.: 25 17 73 74
Mail:
kontakt@danskstalkingcenter.dk

Kvinder, mænd og unge fra
12 år og opefter, som har
været udsat for seksuelle
overgreb.

Døgn

Gratis

Akut hjælp og
mulighed for
forløb

Landsdækkende tilbud

Tlf.: 78 46 35 43

Forløb

Praktiserende psykologer
med aftale med
sygesikringen findes over
hele landet

Telefonrådgivning,
støttegrupper og
mentorordning.
Hjemmesideadresse:
http://www.danskstalkingcen
ter.dk/
Centre for voldtægtsofre
Hjælp og rådgivning,
medicinske undersøgelser
og tests, samtaler med
psykolog, socialrådgiver og
sexolog.

Kontaktoplysninger på alle centre:
http://www.voldtaegt.dk/adresser/

Pårørende kan også
henvende sig.

Hjemmesideadresser:
http://www.voldtaegt.dk/
Psykologbehandling med
tilskud fra sygesikringen

Op til 12 timers
psykologbehandling hos
praktiserende psykolog.
Bekendtgørelse om tilskud til
psykologbehandling:
https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=14
2603
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Kvinder og mænd, som har
været udsat for vold med
mere

Dag

Egenbetaling
40 %

Henvisning gennem egen
praktiserende læge

Oligofreniklinikken



Telefonrådgivning
og -konsultation
Psykiatrisk
behandling

Alle borgere, herunder
mennesker med
udviklingshæmning

Dag

Mennesker med
udviklingshæmning og
fagpersoner

Dag

Kvinder og mænd udsat for
vold eller trusler om vold

Døgn

Gratis

Behandlingsforløb

Landsdækkende.

Tlf.: 86 17 68 86

Behandlingen finder sted
i Aarhus

Mail: info@oligofreniklinikken.dk

Behandlingen finder sted
i Aarhus

Tlf.: 26 17 16 38

Hjemmesideadresse:
http://oligofreniklinikken.dk/
Center for
udviklingshæmning og
psykisk velvære (CEUD)



Betaling

Behandlingsforløb

Mail: tove@ceud.dk

Samtaleterapi til
mennesker med
udviklingshæmning
Supervision og
vejledning til
personalegrupper

Hjemmesideadresse:
http://skejbycentret.dk/ceudcenter-forudviklingshaemning-ogpsykisk-velvaere/
Politiets hjælpemuligheder
Akut hjælp, sikring af bolig,
bortvisning af voldsudøver,
tilhold, opholdsforbud og
overfaldsalarm
Hjemmesideadresse:
https://socialstyrelsen.dk/vok
sne/vold-i-naererelationer/samarbejde-patvaers/myndighedernesroller-og-opgaver/politiets-
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Gratis

Akut hjælp med
mere

Alle politikredse i landet

Den lokale politistation
Tlf: 114

rolle
VISO under
Socialstyrelsen

Udsatte borgere, bl.a.
familier med vold

Dag

Gratis

Rådgivning

Landsdækkende

Tlf.: 72 42 40 00
Mail: VISO@socialstyrelsen.dk

Rådgivning til borgere inden
for områderne:



Udsatte børn, unge og
voksne
Børn, unge og voksne
med handicap

Herunder mulighed for
rådgivning om vold i familien
og æresrelateret vold
Hjemmesideadresse:
https://socialstyrelsen.dk/vis
o
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Sikker postadresse:
sikkermail.viso@socialstyrelsen.dk

