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Grundpakke for Kvindekrisecentre under LOKK 
 

Grundpakken er udarbejdet af LOKK med henblik på at optimere § 109 tilbuddet til voldsudsatte 
kvinder og børn, primært krisecenteropholdet. Grundpakken skal ses som målsætninger for 
kvindekrisecentrenes professionelle og faglige standard. Grundpakken indeholder nuværende 
lovgivning samt indebærer lovændringer og ændringer af vejledningen.  
 
Målgruppen 
Et kvindekrisecenter er et midlertidigt botilbud iht. Servicelovens § 109 til kvinder, som har været 
udsat for vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være 
ledsaget af deres børn. Et kvindekrisecenter adskiller sig fra andre krisecentre ved, at mænd ikke 
kan indskrives. 
 
Ambulant rådgivning 
Kvindekrisecentret tilbyder ambulant rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold. 
Rådgivningen har forebyggende og støttende funktion. 
 
Akutfunktion 
For at sikre den voldsudsatte kvinde og hendes børn adgang til hurtig hjælp skal der  arbejdes for, at 
alle kvindekrisecentre kan hjælpe de kvinder, der henvender sig, i alle døgnerts timer. 
 
Pladskapacitet 
Kvindekrisecentrenes kapacitet skal være baseret på indbyggerantal for at sikre det nødvendige 
antal pladser og henvendelsesmuligheder lokalt som regionalt. 
På LOKK’s intranet findes en oversigt over ledige pladser på kvindekrisecentre, der er medlemmer 
af organisationen, og som kvindekrisecentret eller Hotline kan viderehenvise til. 
 
Selvmøderprincippet 
Kvinderne kan selv henvende sig til kvindekrisecentret. 
Kvindekrisecentrene er et landsdækkende tilbud og en kvinde kan derfor vælge at kontakte det 
kvindekrisecenter, hvor hun føler sig sikker.  
 
Visitation 
Lederen på kvindekrisecentret har visitationsretten og træffer efter en faglig vurdering afgørelse 
om, hvorvidt kvinden tilhører målgruppen, og om indskrivning kan finde sted. Såfremt det vurderes, 
at kvinden ikke tilhører målgruppen, henvises til andet tilbud eller til sagsbehandler.  
Det er lederen af kvindekrisecenteret der i samarbejde med kvinden afgør, hvornår formålet med 
opholdet er opfyldt og det derfor kan afsluttes. 
 
Henvisning 
Offentlige myndigheder kan henvise en kvinde til ophold på et kvindekrisecenter, men ikke visitere. 
 
Anonymitet 
Af sikkerhedsmæssige grunde og af diskretionshensyn skal en kvinde kunne henvende sig anonymt 
til et kvindekrisecenter. Den hidtidige bopælskommune bør dog senest 14 dage efter visiteringen 
underrettes om, at en af dens borgere har ophold på det pågældende kvindekrisecenter. Dette kan 
gøres, uden at kvindens navn og cpr-nummer oplyses. 
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Kontakt til betalingskommunen om takstbetaling 
Såfremt kvinden giver tilladelse, kontakter kvindekrisecentret kvindens hjemkommune enten pr. 
telefon eller pr. brev indenfor de første 3 hverdage. Kommunen orienteres om, at en kvinde og 
hendes eventuelle barn/børn opholder sig på kvindekrisecentret og oplyses om den takstmæssige 
betaling. 
 
Takst 
Ophold på kvindekrisecenter skal være gratis for kvinder og børn. Kvindekrisecentrene er 
takstfinancierede med 50 % statsrefusion. Taksten skal fremgå af Tilbudsportalen. 
 
Betaling for kost 
På nogle kvindekrisecentre sørger kvinderne selv for kosten, og på andre betaler kvinderne en 
kostpris. Det enkelte kvindekrisecenter fastsætter selv en eventuel kostordning og kostpris, som 
kvinden afholder. 
 
Akut underhold 
Såfremt kvinden ved ankomsten står uden midler, skal den hidtidige bopælskommune sørge for 
underhold indtil kvindens økonomiske situation er afklaret. 
 
Tolkebistand 
Den hidtidige bopælskommune sørger for betaling af al nødvendig tolkebistand til kvinder og børn.  
 
Kontakt til handlekommunen om handleplan 
Såfremt kvinden giver tilladelse og har behov for det, kontaktes handlekommunen med henblik på 
en dialog om handleplan samt orientering om opholdstilbuddet på kvindekrisecentret. 
Opholdsplanen skal være en del af kommunens handleplan. 
 
Sikkerhed og beskyttelse på et kvindekrisecenter 
Kvindekrisecentret tilbyder sikkerhed for at beskytte den voldsudsatte kvinde og hendes børn mod 
yderligere vold og overgreb. Som en del af visitationen foretages en sikkerhedsvurdering.  
Kvindekrisecentrets fysiske rammer skal sikres. Hvert kvindekrisecenter skal have udarbejdet 
sikkerhedsprocedurer for kvinder og børn, ansatte og frivillige medarbejdere. 
 
Ophold på et kvindekrisecenter 
Et ophold på kvindekrisecenter rummer 4 faser, hvortil der tilknyttes relevant faglig ekspertise og 
faglige tilbud. De 4 faser er: 
 

1. Indflytning 
2. Ophold 
3. Udflytning 
4. Efterværn 

 
1. Indflytningsfase 

Modtagelsen af kvinder og børn sker ud fra en faglig grundlæggende viden om krisereaktioner og 
voldens konsekvenser.  
Der foretages en sikkerhedsvurdering af både kvinder og børn.  
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I indflytningsfasen modtager kvinden og hendes eventuelle børn krisehjælp, foruden hjælp til 
afdækning af aktuelle problemstillinger, og til afklaring af ønsker og behov for rådgivning og støtte 
under opholdet.  
 

2. Opholdsfase 
Målet for kvindekrisecentrenes indsats er at afhjælpe følgerne af vold og at støtte kvinderne til en 
udvikling, der gør det muligt for dem og deres børn at leve et liv fri af vold. Kvindekrisecentrene 
har metodefrihed og arbejder ud fra forskellige teoretiske referencerammer. Kvindekrisecentrene 
har ansatte med en faglig specialiseret viden om vold og dens konsekvenser, om kriser og traumer. 
Kvindekrisecentrene kan, som en del af deres metodefrihed, supplere den faglige ydelse med 
omsorgs- og eventuelle andre funktioner varetaget af frivillige. 
 
Tilbud til kvinder 
Kvinden modtager omsorg, faglig specialiseret krisehjælp, rådgivning og støtte omkring 
socialfaglige og familieretslige problemstillinger samt eventuel behandling. 
  
Opholdsplan 
Krisecentret tilbyder udarbejdelse af en opholdsplan med udgangspunkt i kvindens ønsker og 
behov. Opholdsplanen skal være en del af kommunens handleplan, hvis kvinden er omfattet heraf. 
 
Tilbud til børn 
Alle kvindekrisecentre skal have et særligt tilbud rettet mod børn og unge. Tilbuddet tager 
udgangspunkt i faglig viden om børn og unge, der har været udsat for eller har været vidne til vold. 
Der skal som minimum tilbydes samtaler og aktiviteter med børn individuelt/i grupper, samt 
mor/barn samtaler og aktiviteter.  
Børn i skolealderen skal modtage undervisning jfr. gældende lovgivning.  
Kvindekrisecentrene skal sikre børnene mod yderligere vold og overgreb. Det inkluderer, at der 
sammen med moderen foretages en sikkerhedsvurdering i forhold til skole og daginstitution, 
udlevering til samvær med faderen m.m.  
I forbindelse med opholdet skal kvindekrisecentret støtte moderen i at bibringe det professionelle 
netværk omkring familien en forståelse for barnets særlige problemstillinger.  
 
Underretningspligt 
Kvindekrisecentrene har en skærpet underretningspligt jfr. Barnets Reform § 153, hvor personer, 
der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under 
udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung 
under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. 
 
Behandling 
Kvindekrisecentret rådgiver kvinden om, at hun og børnene har ret til psykologsamtaler og / eller 
lægebehandling. Både kvinder og børn skal tilbydes gratis psykologsamtaler. 
 
Behandlingstilbud til mænd 
Kvindekrisecentret rådgiver om behandlingstilbud til voldsudøvende mænd. Denne rådgivning skal 
ske ikke mindst af hensyn til fremtidig samvær med fælles børn. 
 

3. Udflytningsfase 
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Opholdets varighed 
Lederen afgør ud fra en faglig vurdering, hvornår formålet med opholdet er opfyldt. Dvs. at kvinden 
har gennemgået en proces, hvor hun har fået bearbejdet den akutte krise og hvor de juridiske og 
praktiske forhold er afklaret, så hun kan være mest mulig tryg og i sikkerhed i den kommende bolig.  
Af hensyn til kvindens muligheder for at få et liv uden vold, vil det ofte være hensigtsmæssigt, at 
opholdslængden er mindst 3 måneder.  
 
Udslusning 
Under udslusningsfasen arbejdes der med at planlægge udflytning og det fremtidige liv udenfor 
kvindekrisecentret. 
I udslusningsfasen kan der opstå ny bekymring og retraumatisering, hvorfor der arbejdes med 
sikkerhedsplanlægning i den kommende bolig og i den kommende hverdag. 
 

4. Efterværn  
Kvindekrisecentret har efterværnstilbud til kvinder og børn. At frigøre sig fra vold er ofte en 
langvarig proces, der kan strække sig over år. Der tilbydes efterværn i en periode efter opholdet, der 
støtter op om denne proces. Kvindekrisecentrets tilbud om efterværn bygger på den relationelle 
tillid, der er skabt under opholdet. Efterværnet kan indeholde hjemmebesøg, netværksgrupper, 
socialt gruppearbejde, hvor volden bearbejdes, mulighed for at vende tilbage til krisecentret for råd 
og vejledning, samarbejde med familierådgiver m.m. 
 
 
Specialiserede kvindekrisecentre 
Udover de almindelige kvindekrisecentre skal der på landsplan og regionsplan være et passende 
antal kvindekrisecentre, der har specialtilbud til de voldsudsatte kvinder, der har brug for særlige 
rammer eller ikke kan indgå i de eksisterende kvindekrisecentertilbud, eksempelvis: 

- Længerevarende kvindekrisecentertilbud til voldsudsatte kvinder med særlige behov 
- Kvindekrisecentre med handicaptilgængelighed 
- Tilbud til psykisk udviklingshæmmede kvinder 
- Tilbud til etniske unge/par udsat for æresrelateret vold 
- Tilbud til handlede kvinder 
- Tilbud til narkoprostituerede kvinder 
- Tilbud til kvinder med misbrug/psykiatrisk lidelse eller dobbeltdiagnoser 

 
 

Vedtaget på generalforsamlingen 2012 
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