
BRUG 
DIN LOKALE 
SIKKERHEDS-
KONSULENT
SIKKERHEDSKONSULENTERNE ER ET 
GRATIS TILBUD OM STØTTE I SAGER MED 
ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER OG 
NEGATIV SOCIAL KONTROL
Sikkerhedskonsulenterne er et nationalt team, der arbejder 
for at styrke sikkerheden og skabe tryghed for borgere, der er 
udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Her kan du læse mere om ordningen, og hvordan du som 
fagperson kan bruge den. 

KONTAKT DIN LOKALE 
SIKKERHEDSKONSULENT
Du kan finde kontaktoplysninger på sikkerhedskonsulenterne i din region på 

Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside:

www.siri.dk/sikkerhedskonsulenter

FÅ MERE AT VIDE...
Sikkerhedskonsulentordningsen for borgere udsat for æresrelaterede konflikter er 
etableret i regi af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. På siri.dk 
kan du læse mere om ordningen og den danske indsats til bekæmpelse og 
forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.



HVORNÅR KAN JEG KONTAKTE 
SIKKERHEDSKONSULENTERNE?
Du kan kontakte sikkerhedskonsulenterne, hvis du er bekymret om 
æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol i en sag.

Det kan for eksempel være, hvis:

Et barn eller en voksen skal på ophold i udlandet.

Et barn eller en ung er begrænset i sin færden og 
for eksempel ikke må deltage i fritidsaktiviteter.

En ung bliver udsat for vold og trusler af familie- 
medlemmer, fordi familien ikke vil acceptere den 
unges valg af partner.

Æresrelaterede konflikter er konflikter, der opstår inden for nære, 
familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at 
familiens ære er blevet krænket.

Negativ social kontrol omhandler handlinger, styring, kontrol eller 
sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes 

livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. 

HVAD KAN SIKKERHEDS-
KONSULENTERNE HJÆLPE MIG MED?
Alle sikkerhedskonsulenter er særligt uddannet til at kunne hjælpe 
dig som fagperson med:

Specialiseret rådgivning til, hvordan du skaber 
sikkerhed for borgeren og kommer videre med 
den konkrete sag.

Risikoscreeninger og –vurderinger, så du kan få 
klarhed over, hvor alvorlig situationen i sagen er.

Koordination med og henvisning til andre aktører, 
så din sag hjælpes videre af de mest kompetente 
aktører. 

Opfølgning på de sager, hvor de har ydet bistand, 
så du kan evaluere den konkrete sag med en faglig 
ekspert.

På de næste sider kan du læse mere om, 
hvad du kan samarbejde med sikkerheds- 
konsulenten om. 

GRATIS TILBUD
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SPECIALISERET RÅDGIVNING OM DIN 
KONKRETE SAG
Sikkerhedskonsulenten tilpasser sin rådgivning til dit specifikke 
behov i sagen, og den kan blandt andet bestå i:

Vejledning i hvordan du afdækker, om familiens 
ære spiller en rolle og hvilke særlige forholds- 
regler, du skal være opmærksom på i æresrelaterede 
sager.

Vejledning i at vurdere om der er risiko for eller 
tale om en genopdragelsesrejse, hvor barnets 
sundhed og udvikling er i alvorlig fare.

Vejledning om foranstaltninger der kan iværk-
sættes indenfor lovgivningens rammer for at 
skabe sikkerhed på både børne- og 
voksenområdet.

Direkte rådgivning til borgere om sikkerhed og 
handlemuligheder.

Sikkerhedskonsulentens rådgivning og sparring foregår 
indledningsvist på telefon. Efter aftale tilbyder 
sikkerhedskon-sulenten også at deltage i fysiske møder.

Eksempel: Når du skal skabe sikkerhed for en borger udsat for 
æresrelateret vold og trusler

En kommunal myndighedssagsbehandler retter henvendelse til sik-
kerhedskonsulenten angående en 16-årig hjemmeboende pige, der 
bliver udsat for æresrelateret vold og trusler af sine forældre. Volden 
mod pigen er omfattende, og kommunen har truffet afgørelse om, 
at pigen skal væk fra hjemmet og i første omgang placeres på et 
opholdssted.

Myndighedssagsbehandleren henvender sig til sikkerhedskonsu-
lenten for at få vejledning til, hvilke forholdsregler kommunen bør 
tage for at sikre pigens sikkerhed i forbindelse med placeringen. 
Sikkerhedskonsulenten rådgiver myndighedssagsbehandleren 
om transport til krisecentret, digital adfærd og andre sikkerheds-
mæssige risici for borgeren. På den måde bliver myndighedssags-
behandleren klædt på til at arrangere placeringen på en måde, så 
pigens sikkerhed ikke bringes i unødig fare.
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RISIKOSCREENING OG -VURDERING 
AF TRUSSELSNIVEAUET I SAGEN
Når du som fagperson henvender dig om en konkret sag, foretager 
sikkerhedskonsulenten altid en indledende risikoscreening. 
Risikoscreeningen giver dig et øjebliksbillede af trusselsniveauet i 
sagen og belyser, hvordan du kommer videre.

Du har desuden mulighed for at få udarbejdet – eller at få støtte til 
selv at udarbejde – en uddybende risikovurdering i sagen, hvis 
sikkerhedskonsulenten finder det nødvendigt for at kunne vurdere 
trusselsniveauet.

Risikoscreening er en indledende vurdering af sagens karakter og 
trusselsniveau, der foretages på baggrund af de foreliggende oplys-
ninger. Screeningen af trusselsniveauet giver en indikation af, hvor-
vidt og hvordan der bør handles i sagen.

Risikovurdering er en uddybende, systematisk vurdering af trus-
selsniveauet forbundet med den æresrelaterede konflikt. Sikker-
hedskonsulenten bruger risikovurderingsværktøjet PATRIARK. 
Som led i risikovurderingen udledes konkrete anbefalinger til 
den videre håndtering af sagen. En fyldestgørende risikovurdering 
stiller større krav til oplysningsgrundlaget sammenlignet med 
risikoscreeninger. 

En uddybende risikovurdering kræver som regel, at der skal ind-
hentes yderligere oplysninger. Du og sikkerhedskonsulenten 
aftaler, hvem der indhenter de nødvendige oplysninger.

Du får som udgangspunkt sikkerhedskonsulentens vurderinger og 
tilhørende anbefalinger overleveret mundtligt. Hvis nødvendigt, 
kan der også udarbejdes en skriftlig risikovurdering. Du kan i alle 
tilfælde forvente en opfølgning på mail med en kort beskrivelse af 
sikkerhedskonsulentens vurdering, anbefalinger og opfølgnings- 
punkter.

Sikkerhedskonsulenten tilbyder efterfølgende at varetage en 
koordinerende rolle og at følge op på trusselsniveauet i sagen, så 
du som fagperson bliver støttet igennem hele sagsforløbet.

Eksempel: Risikovurdering i sag om en ung homoseksuel mand

En myndighedssagsbehandler i kommunens jobcenter henvender 
sig til sikkerhedskonsulenten om en 20-årig mand, der på grund af sin 
seksualitet udsættes for trusler og chikane af en stor del af sit 
netværk. Sagsbehandleren er usikker på, hvordan sagen kan 
håndteres.

Ved henvendelsen spørger sikkerhedskonsulenten ind til karakteren 
af chikanen, gerningspersonernes motivation og mandens egen ad-
færd. Ud fra dette vurderer sikkerhedskonsulenten det umiddelbare 
trusselsniveau, risikoen for eskalering og det aktuelle behov for han-
dling. Derefter aftaler sikkerhedskonsulenten og sagsbehandleren 
de næste skridt i sagen og et tidspunkt for opfølgning.
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