
 Standard for indflytning af voldsramte kvinder 
 

Formål At sikre volds- og kriseramte kvinder og børn en omsorgsfuld og dokumenteret behandling i 
forbindelse med at familien har forladt hjemmet.  
 

Målgruppe Voldsramte kvinder og børn fra Københavns Kommune og eventuelt landets øvrige 
kommuner. 
 

Indhold Vi sørger for omgående, at volden bliver dokumenteret (skriftligt og billeddokumentation) af 
hospitalets skadestue. Hvis dette ikke er muligt dokumenteres volden af tilkaldt lægevagt 
Vi sørger omgående for, at kvinden kan rapportere volden til politiet 
Vi sørger omgående for, at kvinden gemmer dokumentation for trusler (sms/indtalte 
beskeder på mobiltelefon) 
 
Vi undersøger, om kvinden har retmæssigt opholdstilladelse 
 
Vi indskriver vore observationer af den voldsramte families adfærd i journalen i CSC-systemet 
med henblik på udarbejdelse af krisecentererklæring og evt. andre skrivelser til myndigheder 
 
Vi taler med kvinderne om dynamikkerne i voldelige nære relationer med udgangspunkt i 
Duluth modellen 
Vi støtter kvinderne i at erkende, at det drejer sig om vold 
 
Vi sørger for, at skoler, daginstitutioner, fritidsordninger bliver informeret om forhold og 
aftaler vedrørende børnenes situation 
Vi sørger for i særlige tilfælde at etablere taxa ordninger til børn, som skal i skoler og 
daginstitutioner 
 
Vi orienterer psykolog i Center for Udsatte Voksne og Familier om indflytningen 
Vi sørger for førstkommende hverdag at kontakte Statsforvaltningen ifm. at erhverve 
midlertidig forældremyndighed og ret som bopælsforælder ved uenighed (blanketudfyldning) 
samt for advokatbistand 
 
Vi sørger for i forbindelse med sager om opholdstilladelse, at Udlændingestyrelsen får 
dokumentation af volden  
 
Vi indfører kvinden i Hotelbog og CSC  
Vi indleder arbejdet med Opholdsplan senest to uger efter indflytning  
 
Vi udfylder Socialstyrelsens Henvendelsesskema 

Vi sender orienteringsskrivelse om kvindens indflytning til Hjemløseteamet i Københavns 
Kommune. For udenbys borgere sendes skrivelsen til hjemkommunen. 

  
Aktører Kvinder og børn 

Den Åbne Dørs medarbejdere 
Politi 
Skadestue, eventuelt lægevagt 
Advokater 



Psykologer 
Børn og Unge Forvaltningen 
Center for Udsatte Voksne og Familier 
Socialcentre 
Socialstyrelsen 
Statsforvaltningen 
Udlændingestyrelsen 
 

Tid Tre dage 
Hvad angår Opholdsplan – to uger 
 

Resultat Kvinden/familien er skærmet for volden 
Samtlige interne og eksterne krav om information og dokumentation er overholdt 
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