
Eftirfylgni þarf alltaf að byggjast á samþykki þolanda/þjónustuþega
Gættu þess að hringja á þeim tíma sem þolandi hefur gefið upp sem öruggan tíma til að hringja 

Athugið: Ætlunin er sú að spyrillinn leiði óformlegt samtal við þolanda út frá umhyggju fyrir velferð hans. Gættu 
þess að hafa nægan tíma þegar þú hringir til að þú þurfir ekki að flýta þér og nægur tími sé til að ræða þau mál 
sem þolandinn vill ræða. Hér fyrir neðan eru nokkrar spurningar til að leiða viðtalið en spyrillinn þarf einnig að 
fylgja eigin innsæi til að fylgja spurningunum eftir með viðeigandi spurningum. 

Kynning:  Kynntu þig og segðu að þú sért að hringja til að ganga úr skugga um hvernig konan hafi það. Spurðu 
hana hvort að þetta sé góður tími til að tala saman.

1. Hvernig hefur þú haft það síðan þú fórst frá okkur/ hættir að nota þjónustuna okkar? (Tilgangurinn með 
þessari spurningu er eingöngu að hefja samtalið með óformlegu spjalli frekar en með lista af spurningum.)

2. Hvernig metur þú stöðu þína með tilliti til ofbeldis í nánu sambandi og vímuefnavanda miðað við hvernig 
staðan var þegar þú varst hjá okkur/varst að nota þjónustuna okkar? 

3. Hvernig er venjulegur dagur hjá þér núna? (Hér viltu finna út hvort hún er að vinna, er virk, hittir fólk og 
er með rútínu í lífi sínu.) 

4. Ert þú örugg? Ert þú ennþá með maka þínum? Búið þið saman? Hver er með forræði yfir börnunum? Ef þú 
ert ekki lengur með makanum, ertu í sambandi við hann? (Ekki eiga allar þessar spurningar við, það veltur á 
stöðu þolandans, svo að ráðgjafinn velur hvaða spurningar eiga við í hverju tilfelli.)

5. Ertu að nota einhver vímuefni? Hver?

a. Ef svarið er já, hefur þú áhyggjur af því að þú sért að nota?

b. Ef svarið er nei, finnst þér erfitt að vera ekki að nota? Hvernig gengur þér að vera edrú?

Ef þú færð ekki mikla svörun út frá þessum spurningum skaltu ekki enda samtalið. spyrðu hvernig börnin hafi 
það (ef hún á börn), eða spjallaðu óformlega um stund, hefur verið að horfa á íþróttaleik/menningarviðburð eða 
horfa á fréttir, eitthvað sem er í umræðunni þegar hringt er. Hér þarf fagaðilinn að nota hæfni sýna og þekkingu 
á þolandanum til að halda samtalinu áfram í smá stund í von um að eitthvað komi fram. 

Endaðu samtalið á því að minna þolandann á að þú viljir bara vera viss um að hún sé í lagi og að þú/þín stofnun 
séu alltaf til staðar ef hún þarf á frekari þjónustu að halda. 

EFTIRFYLGNI FYRIR KONUR SEM HAFA ORÐIÐ FYRIR OFBELDI Í 
NÁNUM SAMBÖNDUM OG ERU MEÐ VÍMUEFNAVANDA

Útgáfa þessi er á ábyrgð MARISSA-verkefnisins og endurspeglar ekki endilega skoðanir Evrópusambandsins.


