
SKIMUN FYRIR OFBELDI Í NÁNU SAMBANDI – 
FYRIR STARFSFÓLK SEM SINNIR ÁFENGIS- 
OG VÍMUEFNAVANDA

Dagsetning

Nafn skjólstæðings

Nafn starfsmanns

Kynning

Það er ekki óalgengt að konur sem glími við áfengis- og vímuefnavanda séu líka þolendur ýmissa áfalla, þar 
með talið ofbeldis í nánu sambandi. Þess vegna spyrjum við alla skjólstæðinga okkar nokkurra spurninga um 
þetta málefni. Vinsamlegast svaraðu öllum spurningum bæði varðandi núverandi stöðu og fortíð

Spurningar

1. Áttu sem stendur, eða hefurðu átt, í einhverjum átökum við 
fjölskyldu þína eða maka sem valda þér streitu? Já                  Nei    

2. Konur sem koma í meðferð segja okkur að makar þeirra 
kvarti gjarnan yfir neyslu þeirra. Hvernig lætur maki þinn 
vanþóknun í ljós?

3. Upplifir þú nú, eða hefur þú einhverntímann upplifað, eftirfarandi í samskiptum þínum við fjölskyldu eða 
maka? 

  Að þú sért kölluð illum nöfnum (eins og fíkill, hóra, tík, hálfviti, drusla, heimsk, feit, ljót, krakki eða 
öðrum orðum sem eru ekki endilega niðrandi en eru notuð til að forðast að nota nafnið þitt), talað 
niður til þín eða þér sagt að þú sért einskis nýt.  

  Að þér sé hrint, ýtt, lamið til þín eða þér haldið niðri. 

  Að komið sé í veg fyrir að þú heimsækir eða fáir heimsóknir frá fjölskyldumeðlimum og vinum, 
komið í veg fyrir að þú getir talað í síma við fjölskyldu og vini, komið í veg fyrir að þú getir yfirgefið 
heimili þitt, komið í veg fyrir að þú getir haldið eða fundið vinnu, komið í veg fyrir að þú getir farið 
þangað sem þú vilt fara. 

  Að þér sé hótað að maki þinn, eða fjölskyldumeðlimur, muni skaða þig, börnin þín, ástvini þína eða 
gæludýr.

 Að þínir persónulegu munir hafa verið brotnir eða eyðilagðir. 
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 Að einhver hræði þig og þú óttist að yfirgefa heimilið. 

 Að þér sé meinað aðgangur að eigin fjármunum eða mikilvægum skjölum, svo sem vegabréfi 
eða öðru.

 Að þér sé hótað að þú munir missa forræði yfir börnum þínum eða að barnavernd verði kölluð til. 

 Að börn þín hafi orðið vitni af einhvers konar ofbeldi gegn þér. 

 Að farið hafi verið yfir mörk í kynlífstengdum athöfnum sem þér líður ekki vel með.  

 Að þú hafir verið hrædd við fjölskyldumeðlim eða maka.

Ef eitthvað af ofangreindu á við (annars halda áfram á spurningu 7)

4. Tengist þú ennþá þessari manneskju?                                                                            Já                  Nei    

5. Hvernig tengist þið?

6. Hvenær átti nýlegasta atvikið af því sem hefur verið nefnt að ofan sér stað?

  Síðustu viku 

  Síðasta mánuði

  Síðasta ári

  Fyrir meira en ári síðan

7. Hefur lögreglan einhvern tímann komið að heimili þínu 
vegna rifrildis?

  
Já                  Nei    

Athugasemd: 

8. Hefur þú einhvern tímann leitað þér aðstoðar vegna 
heilsufarsvanda sem tengist ofbeldi?

Já                  Nei    
Athugasemd: 
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9. Hefur þú einhvern tímann leitað þér aðstoðar vegna 
heilsufarsvanda sem tengist streitu?

Ef já,

Hefur maki þinn sýnt þér stuðning í bataferlinu? 

Já                  Nei    

Comment:

Já                  Nei    

10.  Telur þú að maki þinn muni sýna þér stuðning í núverandi 
meðferð?

Já                  Nei    

11. Hefur þú einhverjar áhyggjur eða óttast þú líkamlegan 
skaða á meðan meðferð stendur?

12. Verður maki þinn í meðferð eða nálægt meðferðarstað á 
meðan þú verður í meðferðinni? 

Ef kemur í ljós að ofbeldi í nánu sambandi á sér stað, er hér fyrir neðan einfalt áhættumat. Þetta er einungis 
ætlað til að veita betri upplýsingar ef máli er vísað áfram.

1. Hefur tíðni ofbeldis aukist síðustu 12 mánuði Já                  Nei    

2. Hefur ofbeldið breyst síðustu 12 mánuði, til dæmis að nýjar 
gerðir af ofbeldi hafi bæst við?

Já                  Nei    

3. Hefur alvarleiki ofbeldis breyst á síðustu 12 mánuðum? Já                  Nei    

4. Neytir gerandinn áfengis eða vímuefna nánast daglega? Já                  Nei    

5. Hefur gerandinn einhvern tímann hótað því að drepa þig? Já                  Nei    

6. Er gerandinn ofbeldisfullur í garð barna í fjölskyldunni? Já                  Nei    

7. Er gerandinn ofbeldisfullur utan heimilisins? Já                  Nei    

Áhættuþátturinn er mismunandi eftir spurningum en ef svarið er já við 2-3 spurningum má ætla að þolandi 
sé í áhættu og rétt er að vísa á sérfræðing í ofbeldi í nánum samböndum til að vinna að öryggisáætlun. 
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