
   
        

 
Høringssvar vedr. ny Kvalitetsstandard for Københavns 
Kommunes krisecentre 2023-24 

 

Handicaprådet takker for inddragelsen og det frem-
sendte materiale vedrørende ny ”Kvalitetsstandard for 
Københavns Kommunes krisecentre 2023-24”. Handi-
caprådet har følgende kommentarer til forslagene i bud-
getmaterialet: 
 
Handicaprådet savner en mere specifik vejledning i for-
hold til voldsramte mennesker med handicap. Undersø-
gelser viser, at personer med handicap er mere udsat for 
fysisk og psykisk vold end personer uden. Ifølge Det Cen-
trale Handicapråd, har 26 procent af personer med han-
dicap været udsat for enten fysisk eller psykisk vold, 
mens personer uden handicap ligger på 16 procent.   
I kvalitetsstandarden nævnes der kun et enkelt tilbud – 
Egmontgården – som er tilgængeligt for borgere med 
handicap. Men mennesker med handicap er forskellige, 
det er derfor vigtigt med en nærmere præcisering om 
adgangsforhold og opholdsfaciliteter. Er der fx handi-
capparkering, elevator, loftslift på toiletter, samarbejde 
med hjælpemiddelcenteret eller andet. 
 
Netop hos gruppen af voldsramte personer med handi-
cap, spiller praktiske og fysiske rammer ind som centrale 
elementer før det overvejes at opsøge hjælp og støtte i 
en krisesituation. Med en fysisk funktionsnedsættelse, 
kan manglende tilgængelighed og utryghed for at kunne 
fungere under fremmede fysiske forhold i sig selv være 
blokerende for at man opsøger relevant hjælp. For per-
soner med psykisk eller kognitive handicap, kan der være 
brug for en specialiseret social indsats, da ændring af 
omgivelser og vaner kan medføre drastisk ændring af 
adfærd og generel utryghed.  
 
Handicaprådet henviser til, at forvaltningen har fokus på 
inklusion i Københavns Kommune, i forhold til voldspro-
blematikken betyder det eksempelvis, at voldsramte 
kvinder med handicap skal have adgang til de samme 
støttetilbud som andre voldsramte kvinder.  
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Personer med handicap, er en særlig sårbar gruppe og 
volden kan strække sig til flere former, end hos personer 
uden handicap. 

Eksempler på andre typer fysisk vold mod mennesker 
med handicap: 

• At spænde ben for en blind person 
• At tage nødvendig medicin væk som straf 
• At undlade at hjælpe vedkommende 
• At nægte at give den pågældende hjælpemidler 

Eksempler på psykisk vold mod personer med handicap: 

• Isolation (for eksempel placerer telefonen, hvor 
den ikke kan nås, hvis personen sidder i kørestol) 

• Forlade personen på ubestemt tid uden mulighed 
for anden hjælp 

• Spærre vejen for kørestolen 
• Flytte rundt på møblerne i en blind persons hjem 
• Gøre grin med handicappet eller sige, at den på-

gældende simulerer 

Ovenstående beskæftiger socialstyrelsen sig med i deres 
materiale om voldsramte personer med handicap. De 
henviser til, at der i mødet med voldsudsatte personer 
med handicap, er vigtigt at fokusere på volden og ikke 
personens handicap. Socialstyrelsen, mener derudover, 
at fagpersoner i mødet med voldsudsatte personer med 
handicap, skal være opmærksom på følgende:  

• Det er den voldsudsatte person, som er hovedper-
sonen, og hende/ham du skal henvende dig til – 
ikke den personlige hjælper. 

• Fysiske handicap som svær stammen, spastiske 
bevægelser og personer, der savler, opfattes fejl-
agtigt af mange som tegn på nedsat intelligens. 

• Hvis personen er døv, kan du skaffe en tolk til mø-
det. 

 
For mere viden, omkring voldsudsatte personer med 
handicap, henvises der til rapporten: ”Vold mod kvinder 
med handicap (i antologi: Handicap og ligebehandling 
i praksis” udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter 
for velfærd. Rapporten er stadig aktuel i forståelsen af 
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voldsramte personer med handicap og de udfordringer 
der kan være i, at forlade en voldelig partner.  
 
 
 
 

 
Janne Sander 

Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune 
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