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Et notat om CTI-Projektet 

Regeringen har med de sociale 2020-mål fastsat mål om, at andelen af kvinder, der har 
behov for at tage ophold på et kvindekrisecenter mere end én gang, skal nedbringes med 
30 pct., så andelen i 2020 højst udgør 25 pct.  

For at forebygge, at kvinder har brug for gentagne ophold på krisecenter, styrkes indsatsen 
over for målgruppen.  

Socialstyrelsen iværksætter derfor i perioden 2016-2018 CTI-projektet, der skal afprøve 
CTI-metoden som en konkret og systematisk metode til at yde koordinerende rådgivning til 
kvinder, der fraflytter et krisecenter, efter Servicelovens § 109 stk. 7. 

 

Følgende kommuner deltager i projektet: 

Odense, Randers, Aalborg og København.  

En ekstern evaluator (Deloitte) foretager en implementerings- og effektevaluering af 
projektet. Derudover vil der blive foretaget en økonomisk analyse af projektet. Den samlede 
evaluering vil være færdig ultimo 2018.  

 

Målgruppen for CTI-indsatsen er kvinder der har ophold på et hvilket som helst af landets 
krisecentre, og er berettiget til koordinerende rådgivning. CTI-forløb er et tilbud til kvinder, 
hvis handlekommune er en af de fire projektkommuner. Hvis kvinden ikke ønsker et CTI-
forløb tilbydes hun i stedet koordinerende rådgivning.  

 

CTI-metoden: 

CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 

 

CTI-metoden er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet 
borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase. Metoden anvendes i Danmark i 
Socialstyrelsens projekter for mennesker i hjemløshed, prostitution og mennesker med 
psykiske lidelser – og skal altså nu afprøves over for kvinder der fraflytter et krisecenter.  

CTI-metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der er 
opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. 
Der er tale om en intensiv indsats med faldende intensitet, idet ansvar og opgaver 
overdrages til borger og netværk. 

CTI-forløbet starter op tidligst 4 uger inden kvinden flytter fra krisecenter og ud i egen 
bolig.  

Indsatsen gennemføres af en CTI-medarbejder der har to roller: 

En koordinerende rolle i forhold til sammensætningen og udførelsen af borgerens CTI-forløb 



En rolle som den gennemgående støtteperson, der yder social og praktisk støtte. CTI-
medarbejderen skal understøtte borgeren i at etablere et varigt støttenetværk, og at 
kvinden udvikler og styrker egne ressourcer og kompetencer.   

 

Projektets formål er dels, at voldsudsatte kvinder på kvindekrisecenter får bedre muligheder 
for at etablere et liv uden vold, dels at reducere kvindernes skadevirkninger af vold. 
Gevinsterne på kort sigt forventes at være bl.a. reduceret udsættelse for partnervold, en 
stabil boligsituation, en bevaret eller styrket tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse og 
øget brug af de støtteforanstaltninger, som kvinden og hendes eventuelle børn har brug for. 
Det er et mål for CTI-indsatsen, at ansvaret for borgerens fremtidige støtte er overdraget til 
borgeren selv og til det støttenetværk, som er blevet etableret gennem CTI-forløbet 

 

For mere information om CTI-projektet, samt selve CTI-metoden, henvises til 
Socialstyrelsens hjemmeside.  

 

 

http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/cti

