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Høring om forslag til lov om ændring af social service (Psykologbehandling til kvinder, der 

får ophold på krisecenter) 

 

 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar om forslag til lov om ændring af social 

service. Med lovforslaget skal kommunerne fremadrettet tilbyde ti timers psykologbehandling til 

kvinder efter endt ophold på et krisecenter uanset varigheden af opholdet. Tilbuddet skal iværksættes 

under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.  

 

Røde Kors bakker op om regeringens lovforslag og finder det positivt, at voldsudsatte kvinder 

gennem psykologbehandling kan få hjælp til at bearbejde voldsoplevelser og få mere overskud til at 

finde fodfæste i deres liv. Vi ved, fra vores sociale arbejde med voldsudsatte kvinder og børn, at 

overgangen fra krisecenter til et almindeligt hverdagsliv er svær, og at voldens eftervirkninger ofte 

rækker langt ud over voldens ophør.  

 

Mange kvinder er på krisecenter flere gange, før det lykkes dem at etablere en ny hverdag. Desuden 

er børn, der vokser op i et voldeligt miljø, i en særlig udsat position og har behov for støtte til at 

bearbejde deres oplevelser. Gennem vores arbejde med voldsudsatte kvinder og børn oplever vi, at 

ved at styrke mødrene, hjælper vi også børnene bedst muligt. Det er derfor Røde Kors’ forventning, 

at lovændringen vil skabe bedre forudsætninger for, at voldsudsatte kvinder kan etablere en ny 

hverdag uden vold og få mere overskud til at drage omsorg for deres børn. 

 

Røde Kors hilser det velkomment, at pligten til at udbyde psykologbehandling gælder alle kvinder på 

krisecentre, uanset opholdets varighed, da længden af et ophold ikke nødvendigvis hænger sammen 

med, hvor traumatiseret kvinden er. Røde Kors finder det positivt, at det tilsigtes, at behandlingen 

kan tilbydes hurtigt og ubureaukratisk, og det ikke er egen læge, som skal visitere 

psykologbehandlingen. Kvinder på krisecentre har behov for hurtig hjælp for at mindske senfølgerne 

af deres oplevelser, hvorfor det er vigtigt, at behandlingen igangsættes hurtigst muligt.   

 

I forlængelse af dette lovforslag vil Røde Kors gerne pege på behovet for psykologhjælp blandt de 

kvinder, som modtager behandling i ambulante tilbud. Denne gruppe er også i en udsat position og 

vil i høj grad drage nytte af at få tilbudt psykologbehandling foruden den rådgivning og behandling, 

de modtager i de ambulante tilbud. Røde Kors foreslår derfor, at der samles op på erfaringerne fra 

implementering af den i lovforslaget forslåede rettighed med henblik på at vurdere, hvilke fordele der 

vil være ved også at give kvinder i ambulant behandling samme rettighed.  

 

 

Social- og Indenrigsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Att: sra@sim.dk og udcivfam@sim.dk 
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Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Anders Ladekarl 

Generalsekretær 

 

 

 

 

 


