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Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for Københavns Kommunes 
krisecentre 
 
 
 
Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale vedr. opdateringen af 
kvalitetsstandard på kommunens krisecentre og har følgende kommentarer: 
 
Handicaprådet bifalder, at det i kvalitetsstandarden under punkt 4 er fremsat, 
hvilket krisecenter er tilgængeligt for personer med handicap. Rådet vil dog 
gerne understrege, at handicaptilgængelighed er mere end blot niveaufri 
adgang, men er foranstaltninger, hvor miljøet udformes på en sådan måde, at 
borgerens fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse øges. Ikke alle typer 
handicap er umiddelbart synlige. 
 
Generelt vil Handicaprådet gerne fremhæve, hvor særlig sårbar en målgruppe 
kvinder med handicap er for kvindekrisecentrene. Servicestyrelsen har tilbage 
i 2009 udgivet en evalueringsrapport, se bilag, fra det særlige projekt HUK 
(Handicap Udvikling Krisecentre), som dels beskriver målrettede initiativer for 
at sikre, at personalet på centrene iagttager de særlige fysiske og 
psykosociale behov hos voldsramte kvinder med handicap. 
Handicaprådet vil på baggrund deraf, gerne opfordre til, at man i 
kvalitetsstandarderne indarbejder beskrivelser af de fysiske rammer for de 
enkelte centre og desuden fokuserer på de særlige behov kvinder med 
handicap har, af både fysisk og social karakter. 
 
Da målgruppen ’kvinder med handicap’ dækker over kvinder med såvel 
fysiske handicaps, kommunikationshandicap og udviklingshæmning bør der 
være forskellige veje til at finde det mest egnede center for den enkelte 
kvinde. 
 
Videre, da det for flere kvinder med fysisk handicap kan være svært at forlade 
hjemmet uden partnerens vidende, vil det være hensigtsmæssigt at oplyse 
om muligheden for at få telefonisk kontakt til tilgængelige krisecentre. 
 
Overordnet er det vigtigt for Handicaprådet at fremhæve, at voldsramte 
kvinder med handicap først og fremmest er voldsramte, og dernæst har 
særlige behov. Det kan kræve ekstra ressourcer at understøtte en voldsramt 
kvinde med eksempelvis udviklingshæmning, og det er vigtigt, at personalet 
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på krisecentrene er udrustet til mødet med målgruppen og kan levere en 
kvalificeret hjælp, der omfavner handicappet uden at miste fokus for 
voldsproblematikken. 
Dertil vil Handicaprådet gerne, jf. HUK-rapporten, påpege, at afhængigheden 
af andre også muliggør vold i form af at undlade at handle: Passiv vold. 
Denne type vold kan være mindre synlig for udenforstående, men bør i 
talesættes på lige fod med de i kvalitetsstandarden nævnte fysisk-, psykisk-, 
seksuel-, materiel- og økonomisk vold. 
 
På vegne af Handicaprådet i Københavns Kommune,  
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Janne Sander 
Formand for Handicaprådet i København 
 


