
Áfangi 6: Skimun, áhættumat, tilvísanir og 
eftirfylgni



„Auk þess að spyrja spurninga um ofbeldi spyrjum við gjarnan spurninga um 

vímuefnanotkun, þar sem slík notkun er mjög algeng meðal þolenda ofbeldis í nánum 

samböndum. Þetta er gert svo að við getum veitt sem besta þjónustu og er ekki ætlað 

til þess útiloka þig frá þjónustu.“ 

Dæmi um hvernig hægt er að byrja samtal um 
vímuefnanotkun



• Hversu mikið áfengi áætlar þú að þú drekkir daglega?

• Hvaða önnur efni notar þú/nýtir þú þér? 

• Finnst þér áfengi eða önnur efni hjálpa þér að takast á við aðstæður þínar? 

• Hvernig bregst maki þinn við áfengis- eða vímuefnanotkun þinni? Notar hann 

neysluna gegn þér á einhvern hátt? Ertu undir þrýstingi frá honum til að neyta 

áfengis eða annarra vímuefna? Ef svo er geturðu sagt mér frá slíku tilviki? 

Dæmi um spurningar



• Hvernig leysið þið maki þinn ágreiningsefni? 

• Hvað finnst maka þínum um þína neyslu? 

• Ert þú einhverntímann hrædd vegna þess sem maki þinn segir eða gerir? 

• Enda rifrildi einhverntímann í spörkum eða barsmíðum? 

• Hefur þú verið þvinguð til að stunda kynlíf með maka þínum gegn vilja þínum? 

• Er einhver sem gerir þér erfitt fyrir að nýta þér þjónustu okkar? 

Dæmi um spurningar fyrir skimun á 
heimilisofbeldi



Æfing 6.1

Segið hvert öðru frá tilviki þegar þið komust að því að skjólstæðingurinn væri þjakaður af 

hinum vandanum, þ.e. þegar starfsfólk á sviði ofbeldis uppgötvaði vímuefnavanda og þegar 

starfsfólk á sviði vímuefnavanda uppgötvaði að ofbeldi í nánu sambandi ætti sér stað. 

Hvernig kom þetta til tals? 

Hvaða spurningar báruð þið upp? 

Fannst ykkur þið hafa færni til þess að ræða þetta mál við skjólstæðinginn? 

Geta hinir sérfræðingarnir gefið ráð um þessar tilteknu aðstæður út frá eigin þekkingu?



• Hefur tíðni ofbeldisins aukist á síðustu 12 mánuðum? 

• Hefur ofbeldið breyst á síðustu 12 mánuðum þannig að annars konar ofbeldi hefur átt 

sér stað?

• Hefur ofbeldið orðið grófara á síðustu 12 mánuðum?

• Hefur gerandinn einhvern tímann hótað að drepa þig? 

• Er gerandinn ofbeldisfullur í garð barna þinna/ykkar? Hvernig þá? 

• Er gerandinn ofbeldisfullur utan veggja heimilisins? 

Dæmi um spurningar fyrir áhættumat á ofbeldi 
í nánum samböndum



Öryggisáætlanir fyrir konur sem eru enn í ofbeldissambandi er ætlað að hlúa að öryggi þeirra 

eins og mögulegt er miðað við aðstæðurnar sem þær búa við. Að yfirgefa geranda er ekki 

alltaf það sem konan er tilbúin að gera og er einnig oftast hættulegt tímabil.

Öryggisáætlanir takast á við: 

• Hvernig eigi að flýja þegar ofbeldi er yfirvofandi/eða minnka hættu á alvarlegum skaða. 

• Skipuleggja hvernig eigi að enda sambandið. 

• Öryggi eftir að sambandi lýkur.

Einnig þarf að huga að öryggi þolenda innan stofnanna sem veita þeim þjónustu.

Öryggisáætlanir



Að huga að öryggi konu sem er í ofbeldissambandi verður flóknara 

þegar hún og/eða gerandinn er í neyslu. Huga þarf að mismunandi 

aðstæðum þegar verið er að neyta, þegar verið er að ná sér eftir 

neyslu, o.s.frv. 

Æfing 6.3

Hvernig munu öryggisþarfir og -valkostir þolenda breytast þegar 

neysluaðstæður þeirra breytast?



• Hverjar eru vímuefnanotkunarvenjur þínar? 

• Gætu einhverjar af þessum venjum verið áhættusamar fyrir þig? T.d. að deila 

sprautubúnaði, drekka þangað til þú missir meðvitund, nota mörg mismunandi 

efni í einu? 

• Hefur þú einhverntímann tekið of stóran skammt af vímuefni?

• Hefurðu einhverntíma misst minnið vegna neyslu?

Dæmi um spurningar fyrir áhættumat vegna 
vímuefnavanda



Æfing 6.5 - Tilvísanir

Ræðið í hópum eða pörum (helst blanda af fagaðilum í ofbeldi 

og fagaðilum í áfengis- og vímuefnavanda):

Hvaða upplýsingar mynduð þið þurfa/vilja með tilvísun?

Af hverju væru þessar upplýsingar mikilvægar?



Æfing 6.6 - Eftirfylgni

• Hvernig er eftirfylgni háttað sem stendur? Eru ákveðnir hópar 

skjólstæðinga sem vanalega er fylgt eftir (til dæmis mæður) og hvers 

vegna fer eftirfylgni fram (og ef við á, hvers vegna er tilteknum 

einstaklingum fylgt eftir en ekki öðrum)?

• Er eftirfylgni formlegur hluti af starfinu, hvernig fer hún fram og hversu 

lengi er hverjum skjólstæðingi fylgt eftir?

• Hvaða atriði geta komið í veg fyrir eða stöðvað eftirfylgni?

• Er einhver möguleg áhætta eða ókostir sem felast í eftirfylgni, hvort sem 

er fyrir skjólstæðinga eða fagfólk?



Takk fyrir!

Innihald þessarar kynningar er einungis á ábyrgð MARISSA verkefnisins og lýsir ekki endilega 
afstöðu Evrópusambandsins.


