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At konkretisere og vurdere den voldsramte kvindes og eventuelle børns situation, herunder
sammen med kvinden at opstille, drøfte og beslutte strategier, der bidrager til, at kvinden får
angsten og frygten under kontrol.

Målgruppe

Voldsramte kvinder og børn fra både Københavns Kommune og landets øvrige kommuner.

Indhold

1.
Vi oplister med udgangspunkt i Duluth modellen (magt & kontrol hjulet) sammen med
kvinden de forhold, som kvinden har oplevet, der er i spil i hendes konkrete situation. Det
drejer sig om følgende fra voldsudøverens side:
Stalking
Forskellige former for chikane, fx via telefon, sms
Kontakt til kvinden via voldudøverens venner og bekendte
Afgivelse af falske og urigtige oplysninger om kvinden til myndigheder og
institutioner
Følelsesmæssig afpresning gennem børnene
Trusler, herunder trusler om at fjerne børnene
2.
Vi observerer og vurderer kvindens fysiske og psykiske tilstand
Vi spørger til og drøfter med kvinden de forhold, der giver et billede af voldsmønstrene i
relationen
Vi spørger til og drøfter med kvinden, hvad der har udløst, at hun er gået fra relationen
netop nu
Vi spørger til og opstiller et billede af mandens rolle som voldsudøver
3.
Vi inddrager følgende i forhold til at sikre kvindens sikkerhed:
Giver kvinden og eventuelle børn retningslinjer for, hvordan adgangsforhold i Den
Åbne Dør skal håndteres
Giver retningslinjer for at sikre anonymitet, fx hemmelig adresse, skjult
telefonnummer, sløring af cpr- nummer
Anskaffelse af overfaldsalarm
Eventuel flytning til andet krisecenter
Sørger for at der etableres et tilhold i forhold voldsudøveren
Underretter sagsbehandler med henblik på at der lægges et ”obs” på kvindens sag
Underretter: Folkeregister, advokater
Kontakter Statsforvaltningen med henblik på at erhverve midlertidig
forældremyndighed over for børn

Aktører

Kvinder og eventuelle børn
Den Åbne Dørs medarbejdere
Politi
Advokater
Børn og Unge Forvaltningen

Ydelsesservice
Jobcenter
Center for Udsatte Voksne og Familiers psykolog
Statsforvaltningen
Tid

Inden for de første tre dage af et forløb i Den Åbne Dør

Resultat

Kvinden har lagt strategier, der bidrager til, at hun er sikker i forhold til at handle og oplever,
at hun har muligheder for og er i stand til at beskytte sig selv og sine børn.
Kvinden ved, at Den Åbne Dør som udgangspunkt er et sikkert sted at opholde sig.
Kvinden ved, hvad hun skal gøre for at Den Åbne Dør er et sikkert sted at opholde sig.
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