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2022 årsrapport

Vold løser ikke problemer - vold skaber problemer.
 

I 2022 har der, med god effekt, været særligt fokus på fortsat promovering af
behandlingstilbuddet, for at øge kendskabet til Alliaq og dermed øge antallet af henvendelser.

Dette da der fortsat formodes at være et betydeligt mørketal af personer, som har aggressiv
adfærd rettet mod deres nærmeste.

 
Året har samtidig budt på seminar og workshop med psykologspecialister inden for

voldsområdet. Dette blev afholdt med stor tilslutning fra blandt andet kommuner, institutioner i
Grønland og behandlere i Alliaq.

 

Hovedtal fra Alliaq

65 mænd og 54 kvinder visiteret
Primært borgere i aldersgrupperne 18-29 og 30-39 år henvender sig
Henvendelser er primært fra Kommuneqarfik Sermersooq

I 2022 havde Alliaq totalt 119 henviste borgere
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Sådan står det til
Alliaq har i 2022 haft 119 borgere, som er visiteret til behandling

Alliaq har samlet haft 119 borgere henvist i forløb
i 2022, hvilket i forhold til 2021 er en markant
stigning, hvor tallet lå på 79 borger.

STIGNING I VISITATIONER 

Antallet af visitationer er steget over flere år, fra
59 borgere i 2020, 79 visiteringer i 2021 og til
nu at visitere 119 til behandling. Stigningen fra
2021-2022 er derfor på 40 borgere og udledes
til primært at skyldes det fortsatte fokus på
informationskampagner og promovering. 

119
VISISTEREDE BORGERE I 2022
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Hovedparten af visiteringer kommer fra
Kommuneqarfik Sermersooq med 47
visiteringer, efterfulgt af Avanaata med 23 
 visiteringer og Qeqertalik med 12 henvisninger.
Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har
hver haft 9 visiteringer. 

Fordelingen er fortsat at næsten halvdelen
visiteres fra Kommuneqarfik Sermersooq.
Avannaata Kommunia stiger dog markant fra 6
visiteringer i 2021 til 23 i 2022.

Aldersgruppe

De primære aldersgruppe, som visiteres til
behandling i Alliaq, er 30-39-årige med 39
visiteringer og 18-29-årige med 32 visiteringer.
Antal henvisninger falder fra 40 år og opefter.
Der er 1 visitation blandt de 15-17-årige.

Der har fra 2021 til 2022 sket en ændring fra
primært at være 18-29-årige der blev visiteret til
nu at være aldersgruppen der er i 30erne. 

Fordeling af køn

I 2022 udgjorde hovedparten af visiterede
mænd - dette udgør 55 %. 
I forhold til 2021 ses en lille ændring i
fordelingen mellem mænd og kvinder, som
visiteres til forløb i Alliaq. Ændringen viser at en
større andel af de visiterede er kvinder.
Fordelingen er gået fra 39 % kvinder i 2021 til 45
% kvinder i 2022.

Bopæl
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Børn i hjemmet

I Alliaq har visiterede borgere ofte
hjemmeboende børn under 18 år - ca. halvdelen
af borgerne oplyser der er børn i hjemmet. 

Dette tydeliggør at en stor del af børn oplever en
form for vold i hjemmet, hvilket kan medvirke
til at børnene selv begynder at udøve vold som
voksen. Den største risikofaktor for at begynde at
udøve vold som voksen, er nemlig at have
oplevet eller været udsat for vold som barn. 

Er der børn i hjemmet, prioriteres disse
henvendelser højest til visitering i Alliaq. 

Opvækst
En væsentlig del af borgere der visiteres til
behandling i Alliaq, har i deres barndom på et
eller flere tidspunkter oplevet vold, misbrug,
overgreb eller brud. Flere af disse kan være
mod dem selv, eller mod/mellem andre i deres
nære relationer. 

61 borgere nævner at de i deres barndom har
oplevet vold. 
54 har oplevet misbrug.
29 har oplevet overgreb.
23 har oplevet brud.

En del borgere har ligeledes oplevet flere af
ovenstående. 

30 borgere vurderer, at de har haft en god
barndom. 
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Kendskab til Alliaq 

I 2022 har der fortsat været særligt fokus på at øge kendskabet til behandlingstilbuddet, hvor 
 radio- TV og skilte spots fortsat har kørt på KNR.

Derudover har der været distribueret pjecer og andet informationsmateriale til kommuner,
institutioner og andre relevante parter. Samtidig med andre tilbud, der gennem Socialstyrelsen
tilbydes til borgere, i større grad er begyndt at informere mere om Alliaq, hvilket medvirker til

et øget kendskab.
 

Borgere der har henvendt sig til Alliaq, har hovedsageligt hørt om tilbuddet gennem KNR. 
Dette fordeles sig således, at 69 har hørt om tilbuddet gennem KNR og 34 gennem andre
informationskilder, eksempelvis via Tusaannga med 10 der her har hørt om Alliaq, samt

familie- og krisecentre samt venner, familie og bekendte.

KNR Andre informationskilder
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KNR
67%

Andre informationskilder
23.3%

Tusaannga
9.7%

Tusaannga



Alliaqs fremtidige
fokusområder

Med afsæt i årsrapporten anbefales der i 2023 særligt fokus på to områder, som kan læses nedenfor.
Derudover er der også fortsat prioritering af at promovere Alliaq gennem KNR samt pjecer, visitkort
o. lign.

Der skal udvikles materialer til fagpersoner, voldsramte og voldsudøvere. Samtidig skal borgerens
indgang til Alliaq optimeres, såvel som visitations- og behandlingsflowet for både borgere og
fagpersonerne tilknyttet Alliaq skal forbedres. 

Udvikling af materialer til fagpersoner, voldsramte såvel som voldsudøvere

Hvad dækker begrebet vold over, og hvornår er der tale om vold
Hvordan taler man som fagperson med voldspersoner, og voldsramte
Hvad kan man som fagperson gøre, når man taler med en voldsudøver og voldsramt
Hvad kan man selv gøre for at stoppe volden, hvis man er voldsudøver, eller er i tvivl om man
udøver vold
Hvad kan man som voldsramt, eller pårørende hertil, selv gøre 
Hvad kan man som pårørende til en voldsudøver selv gøre

Der har været løbende kontakt med fagpersoner og andre interessenter til Alliaq. Her kom det frem,
at materialer, ligesom det var ønsket i 2022, stadig efterspørges i fagpersonernes daglige arbejde i
mødet med borgerne. Derfor vil der blandt andet ses på udvikling af informations-, samt selvhjælps
materiale om følgende:
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Der har været et stigende antal henvendelser over flere år og dette har medført at der er behov for
især optimering af visitations- og behandlingsflowet. Derfor påbegyndte Alliaq-teamet i anden
halvdel af 2022 at arbejde med denne optimering. Dette har bidraget til, at der i første halvdel af
2023 implementeres forbedrede visitationsprocesser. Disse skal bidrage til et forbedret sagsflow og
forbedret håndtering af borgerinformationer. 

Ydermere ændres åbningstider for Alliaq telefonindgang - dette sker i februar 2023. Åbningstider
bliver lettere at huske for borgere, såvel som åbningen sker på tidspunkter, hvor vi ser borgere oftest
henvender sig. 

Alliags hovednummer ændres forventeligt i 1. kvartal til at være 80 11 99. Dette betyder at borgere,
også dem som ikke har taletid på deres mobil, kan kontakte Alliaqs telefonindgang gratis.

Alliaq ønsker samtidig et forbedret behandlingsflow, hvorfor der i 2. kvartal 2023 arbejdes med
ansættelse af en fastansat behandler til Alliaq klienter. 

Optimering af visitations- samt behandlingsflow



Data

Data anvendt i denne rapport, er baseret på informationer indhentet på borgere ved visitering til
forløb i Alliaq. Flere informationer er ikke ønsket besvaret af borgerne under visitering - dette
medfører data, som ikke er fuldkomne. 

Summering af flere informationer i denne rapport, stemmer derfor ikke overens med det visiterede
antal borgere på 119. Dette ses dog ikke som et problem, da antallet af besvarelser generelt er højt,
hvorfor det anskues som dækkende for gennemsnittet af de visterede borgere. 
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