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Forord 

Borgere, pårørende og fagpersonale på Krisecenter Odense skal have adgang til en klar og enkel 

information om den kvalitet og det serviceniveau, der er lagt for arbejdet og behandlingen i krisecenteret. 

Denne information beskrives i kvalitetsstandarden for Krisecenter Odense. 

Målet med Krisecenter Odense er at bringe voldsramte kvinder samt deres børn videre til et nyt og bedre liv, 

der også indebærer uddannelse og job. 

På Krisecenter Odense tror vi på hjælp til selvhjælp – og potentialet til forandring hos den enkelte kvinde. Vi 

tror med andre ord på, at den enkelte kvinde med den rette støtte og omsorg vil kunne komme ud af sin 

krise, og skabe sig en mere stabil tilværelse uden for centeret til gavn for sig selv og eventuelle børn.  

Samtidig skal børn på krisecentret have en tryg ramme, der også indebærer mulighed for skolegang og 

fritidsaktiviteter. 

Kvalitetsstandarden er godkendt af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Byrådet i 

Odense Kommune. 

 

 

Brian Dybro 

Rådmand, Beskæftigelses- og Socialudvalget 

 

 

Susanne Crawley Larsen 

Rådmand, Børn- og Ungeudvalget 
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Resume 

Formålet med denne kvalitetsstandard er at give borgere, pårørende og fagpersonale en enkel og klar 

information, om de ydelser Odense Kommune kan tilbyde kvinder og deres børn, der har været udsat for 

vold eller trusler om vold fra familie eller andre i deres nære relationer.  

Grundlaget for kvalitetsstandarden er bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i 

lov om social service nr. 631 af 15/6/2006. 

 

 

Kvalitetsstandarden består af 6 dele.  

1. Overordnede principper, værdier og hensigt med indsats 

2. Målgruppe, henvendelse, forløb og betaling 

3. Beskrivelse af Krisecenter Odense 

4. Personalepolitik 

5. Brugerindflydelsen 

6. Klageadgangen 
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1. Overordnede principper, værdier og hensigt med indsats 

1.1 Overordnede principper og værdier med indsatsen  

Som døgninstitution under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder Krisecenter Odense overordnet 

ud fra forvaltningens kerneopgave om at sikre eller skabe tilknytning til job eller uddannelse for borgerne i 

det omfang, det er muligt under ophold på krisecentret. I henhold til de børn der opholder sig på Krisecenter 

Odense arbejdes der ud fra Børn- og Ungeforvaltningens værdier om en tidlig og rettidig indsats.  

Konkret arbejder Jobrehabiliteringsafdelingen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ud fra devisen om, at 

”Borgerne skal opleve at blive mødt som individ, så vejen til job og uddannelse er meningsfuld”.  

Da målgruppen på Krisecenter Odense kan betragtes som bredere, end den Jobrehabilitering oftest har 

kontakt med, vil den rådgivning og støtte som Krisecentret tilbyder blive tilpasset den enkeltes udfordringer 

og behov. 

Konkret arbejder Børn- og Ungeforvaltningen ud fra, at ”Barnet skal opleve, at blive mødt og anerkendt som 

individ, så barnets perspektiv inddrages med henblik på tidlig og rettidig indsats”. 

 

1.2 Mål og hensigter med ophold på Krisecenter Odense 

Krisecenter Odense har det overordnede mål at motivere og støtte voldsudsatte kvinder til at genfinde egne 

værdier og tage ansvar for eget liv. En henvendelse til Krisecenter Odense er et vigtigt og stort skridt i den 

retning, og i løbet af den videre proces tilbydes rådgivning og støtte fra det socialfaglige team bestående af 

pædagoger, socialrådgivere og psykolog. Desuden tilbyder Krisecentret sikre og stabile omgivelser, skabt af 

køkken- og rengøringspersonale, administrativt personale og pedel på stedet.  

Hensigten med et ophold på Krisecenter Odense er:  

- At der tilbydes den nødvendige og helhedsorienterede hjælp og støtte 

- At støtten er fremadrettet og tager udgangspunkt i konkrete og brugbare løsninger for den enkelte.  

 

1.3 Lovgrundlaget 

Lovgrundlaget for Krisecenter Odense tager juridisk udgangspunkts i Servicelovens § 109.  

Lovgrundlaget for denne kvalitetsstandard findes i bekendtgørelse om kvalitetsstandard for 

kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service nr. 631 af 15/6/2006.  

Alle kvinder, der får ophold på et krisecenter, har ret til støtte, omsorg og rådgivning. Kvinder med børn skal 

rådgives om de forhold, der relaterer sig til deres børn. 
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2. Målgruppe, henvendelse, forløb og betaling 

2.1 Målgruppe 

Denne kvalitetsstandard henvender sig til voldsudsatte kvinder, pårørende eller sagsbehandlere med henblik 

på at oplyse om den hjælp, der tilbydes på Krisecenter Odense.  

Hvis du og dine eventuelle børn har været udsat for vold eller trusler om vold, kan et ophold på et krisecenter 

være en løsning for dig/jer. Begrebet vold kan forstås som en eller flere af følgende typer: Fysisk vold, 

psykisk vold, seksuel vold, materiel vold og/eller økonomisk vold.  

En forudsætning for ophold på Krisecenter Odense er, at du aktuelt er i krise og udsat, samt at du kan tage 

vare på dig selv og dine børn under opholdet. 

Du og dine børn kan opholde jer anonymt på Krisecenter Odense, og du behøver derfor ikke opgive navn og 

CPR nr. Du skal dog oplyse, hvilken kommune du kommer fra.  

Vurderes det efter indskrivningen på Krisecenter Odense, at du alligevel ikke tilhører målgruppen, har 

krisecentrets leder ret til at kræve fraflytning fra centret. 

Har du et misbrug af alkohol eller narkotika, eller lider du af en svær psykisk sygdom, kan du ikke indskrives 

på centret. Krisecenter Odense kan i disse tilfælde hjælpe med at henvise dig til andre relevante tilbud, som 

eksempelvis St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV. 

Har du ikke lovligt ophold i Danmark, kan du ikke indskrives på krisecentret.   

 

2.2 Henvendelse og indskrivning 

For kvindekrisecentre gælder selvhenvendelsesprincippet. Det betyder, at du som voldsudsat kvinde kan 

henvende dig på et hvilket som helst krisecenter i Danmark med henblik på ophold. Henvendelsen kan dog 

herudover ligeledes ske gennem politiet, sagsbehandler, skadestue med flere. Krisecentret har døgnåbent, 

og du kan derfor henvende dig på alle tider af døgnet. 

Visitationen – selve vurderingen om indskrivning på Krisecenter Odense – foretages på krisecentret ved 

henvendelse. Indskrivningen afhænger af, hvorvidt du opfylder ovenstående kriterier for målgruppen, samt 

om der er plads på centret. Tilhører du ikke målgruppen, kan krisecentret være behjælpelig med at finde 

alternativ hjælp. Er krisecentret fyldt, vil personalet ligeledes kunne være behjælpelig med at finde en plads 

på et andet krisecenter.  

I henhold til orienteringspligten informerer Krisecenter Odense senest tre dage efter indskrivningen din 

hjemkommune om, at du som borger fra kommunen har ophold på centret. Herudover fremsender 

krisecentret standardunderretninger på alle børn, der tager ophold på Krisecenter Odense. Ved udflytning 

orienterer krisecentret ligeledes din hjemkommune.  

Ved henvendelse til Krisecenter Odense kan du forvente, at vi behandler din henvendelse professionelt, og 

at dine oplevelser og fortællinger altid betragtes som sande. Du behøver derfor ingen former for synlige 

mærker, optagelse af eventuelle trusler eller anden form for bevismateriale for at kunne blive tilbudt en 

plads.  

Du har ret til koordinerende rådgivning fra Odense Kommune, herunder Krisecenter Odense eller fra din 

hjemkommune. Koordinerende rådgivning træder i kraft fra indflytning på krisecentret og kan fortsætte i op til 

et halvt år efter udflytning. Det skal bemærkes, at karakteren af rådgivningen kan afhænge af, om kvinden 

og eventuelle børn har taget anonymt ophold på Krisecenteret. 
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2.3 Forventninger til dig 

Krisecenter Odense arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Det betyder, at vi på krisecentret tror 

på, at alle mennesker – med den rette hjælp, støtte og omsorg – er i stand til selv at bearbejde egne 

problemer. Derfor forventer vi også, at du som borger på Krisecenter Odense arbejder målrettet med dine 

problemstillinger relateret til dit ophold på krisecentret. Opholdet på krisecentret er midlertidigt, og der 

forventes af dig en aktiv indsats igennem hele opholdet for at ændre din situation, og etablere en ny 

tilværelse udenfor krisecentret. Under hele opholdet vil personalet støtte og hjælpe dig i denne proces, men 

du er altid selv den vigtigste aktør i forløbet. 

 

2.4 Forløbet på Krisecenter Odense 

Overordnet set indeholder et forløb på Krisecenter Odense fire faser: 

1. Ankomst, visitation og indskrivning 

2. Afklaring, planlægning af ophold og indledende rådgivning 

3. Udvikling og opfølgning 

4. Planlægning af udflytning og efterværn 

Faserne foregår delvis samtidig, og forløbet kan derfor overordnet set illustreres som i figuren nedenfor: 

Ankomst, visitation og indskrivning       

Afklaring og planlægning af ophold       

Udvikling og opfølgning       

Planlægning af udflytning og efterværn       

 

Ankomst, visitation og indskrivning 

Når du ankommer til Krisecenter Odense, vil der først og fremmest blive foretaget en visitation, hvor der 

tages stilling til, hvorvidt krisecentret kan tilbyde dig et ophold. Hvis der tilbydes et ophold, bliver du først vist 

til rette på dit værelse, hvorefter der hurtigst muligt foretages en indskrivningssamtale med dig. Du får 

herefter tilknyttet en fast kontaktperson, og dine eventuelle børn vil også blive tilknyttet en fast 

kontaktperson.  

Afklaring, planlægning af ophold og indledende rådgivning 

Den anden fase i dit ophold på krisecentret består af tre dele. Først en overordnet afklaring af dine behov for 

rådgivning og støtte til at kunne ændre din egen situation. Herefter en nærmere planlægning af opholdet i 

form af udviklingen af en konkret plan for opholdet. Tredje del består af et tilbud om indledende rådgivning. 

Formålet med den indledende rådgivning er, at:  

• Introducere dig til den koordinerende rådgivning,  

• Introducere dig til den medarbejder, der skal forestå den koordinerende rådgivning 

• Give vejledning om, hvor du vil kunne henvende sig i tilfælde af, at du uplanlagt flytter fra 

krisecentret, inden den koordinerende rådgivning er iværksat 

Afklaringen af dine behov sker i samarbejde mellem dig og en socialrådgiver fra krisecentret, og den vil blive 

gennemført inden den 3. hverdag i opholdet. Konkret består afklaringen typisk af omkring en halv times 

samtale, hvor dine behov for støtte inden for udvalgte områder afklares. Formål med denne samtale er, at du 

får et overblik over, hvilke udfordringer du står overfor. Dette giver mulighed for, at du i samarbejde med 
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fagpersonalet på Krisecenter Odense kan igangsætte en målrettet indsats for at imødekomme de personlige 

udfordringer.  

Planlægningen af opholdet består som nævnt af udviklingen af en plan for dig i samarbejde med en 

socialrådgiver og kontorvagten på Krisecenter Odense. Konkret udvikles planen senest den 7. hverdag af 

opholdet, og foregår som regel på et møde af omkring en times varighed, med udgangspunkt i dine 

individuelle udfordringer, ønsker og behov. Det afgørende i forbindelse med udviklingen af planen er, at du i 

samarbejde med fagpersonalet udvælger, hvilke udfordringer du ønsker at arbejde med først samt hvordan.  

I udgangspunktet er det dit ansvar at passe dine børn i løbet af opholdet. Børneteamet har tilbud om pasning 

i varieret omfang af vuggestue og børnehavebørn i formiddagstimerne. For børn i den skolepligtige alder er 

der tilbud om skolegang på Krisecentret, hvis ikke dine indskrevne børn har mulighed for at forblive i deres 

egen skole.  

Generelt opfordrer personalet til, at børn fastholder deres fritidsaktiviteter, hvis dette er muligt. Krisecentret 

har så vidt muligt kontakt til lokale sportsforeninger, hvor børnene fra krisecentret kan komme og være med 

til træning og deltage i klublivet. 

 

Udvikling og opfølgning 

I denne fase arbejdes der med udgangspunkt i dine behov, ønsker og plan socialfagligt i forhold til dine 

individuelt definerede udfordringer og problemer. Planen er gennem hele opholdet grundlaget for din 

dagligdag, men koordineres og tilpasses også i henhold til eventuelle samarbejdspartnere, som skal 

inddrages, for at dine grundlæggende udfordringer kan løses.  

Din hjemkommune har pligt til at tilbyde psykologbehandling til dine børn. Behandlingen skal have et omfang 

på mindst fire timer og op til ti timer afhængig af barnets behov. Psykologbehandling kan iværksættes under 

selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Samtalerne foregår på krisecentret, og hjemkommunen 

kan beslutte, om de vil overtage forpligtelsen selv. Psykologbehandlingen skal ses som et supplement til de 

allerede eksisterende forpligtigelser, som hjemkommunen har i forhold til at hjælpe børn og unge med behov 

for særlig støtte. Der vil altså være mulighed for sideløbende kommunale indsatser.  

 

Planlægning af udflytning og efterværn 

Planlægningen af udflytningen er en proces som allerede igangsættes i forbindelse med din ankomst til 

krisecentret. Dette ligger i tråd med Odense Kommunes Housing First strategi, som fokuserer på at du som 

borger hurtigst muligt skal hjælpes ud i egen bolig. Strategien bygger på en forståelse om, at en stabil 

boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre sin samlede tilværelse.  

Planlægningen omkring din udflytning starter derfor allerede på et tidligt tidspunkt i dit forløb, og det er et 

centralt fokus hele opholdet igennem, at du på et tidspunkt igen skal flytte i egen bolig. Du har ret til at 

modtage koordinerende rådgivning i op til et halvt år efter fraflytning, men der er mulighed for forlængelse i 

op til 1 år.  

2.5 Opholds- og kostbetaling 

 

Egenbetaling for logi 

Der er fastsat en national takst for egenbetaling for ophold på krisecentre. Taksten udgør 84,- kr. pr. døgn i 

2018. Niveauet for egenbetaling for ophold på krisecentret reguleres en gang om året pr. 1. januar med pris- 

og lønudviklingen. 

 

Satserne for egenbetalingen dækker både selve opholdet, betaling for el og varme og betaling for eventuelle 

medfølgende børn. Det er din hjemkommune, der opkræver egenbetalingen.  
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Du har mulighed for via din egen kommune at søge om hel eller delvis nedsættelse af din egenbetaling.  

 

Betaling for kost og vask på Krisecenter Odense 

Udgifterne til kost og vask afregnes direkte til Krisecenter Odense. Betalingen fastsættes under hensyn til de 

ydelser, der modtages, bl.a. sådan, at det er muligt at fravælge et eller flere måltider eller vask. 

Krisecenter Odense foretager opkrævningen i form af løbende acontobetaling med efterregulering. 
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3. Beskrivelse af Krisecenter Odense 

3.1 Beliggenhed 

Krisecenter Odense er beliggende på adressen Rødegårdsvej 91, 5000 Odense C.  

Der er ca. 1½ km til krisecentret fra Odense centrum, og flere buslinjer (linje 41, 81 og 82) med afgang fra 

Odense Banegård stopper umiddelbart udenfor krisecentret. Der er herudover gode indkøbsmuligheder i 

området.  

 

3.2 Fysiske rammer og antal pladser  

Krisecenter Odense har 15 værelser i alt. De rummer både kvinder med og uden børn. Fem af værelserne 

har eget bad og toilet, mens de øvrige værelser deles om 5 badeværelser. Det samlede areal for krisecentret 

er ca. 2.000 m2, og centret er som helhed indrettet med hensyn til eventuelle handicappede beboere og 

råder i den forbindelse over ét særligt handicapvenligt værelse.  

 

3.3 Fællesfaciliteter 

Krisecentret har mange gode fællesrum som for eksempel et stort samlingsrum, spisestue, opholdsstue med 

tv, legerum for børn, mini-borgerservice, motionsrum og besøgsrum. Krisecentret råder endvidere over et 

børnetilbud og en skole. I indretningen af centret er der taget hensyn til behovet for mange mindre 

samtaleområder samt behovet for at kunne få en hverdag til at fungere under opholdet.  

Morgenmad og frokost tilbereder centrets køkkenpersonale, mens beboerne på skift tilbereder aftensmad. 

Der er også mulighed for selv at tilberede morgenmad og frokost. Alle beboere kan komme i køkkenet og har 

altid adgang til køleskab.   

Der er herudover mulighed for at vaske og tørre tøj på krisecentret.  

Udover de nævnte lokaler er der personalekontorer, mødelokaler, vagtrum samt børnerum. Centret råder 

herudover over en stor indhegnet have med legeplads og bålplads med overdækning og bænke.  

 

3.4 Supplerende aktiviteter på Krisecenter Odense 

Din dagligdag som beboer på Krisecenter Odense tilpasses dine personlige udfordringer, ønsker og behov, 

men foruden aktiviteterne relateret til din baggrund for opholdet, kan du ligeledes deltage i:  

• Beboermøde 

• Oplægs- og afspændingsaftener 

• Kranio Sakral terapi 

• Råd til livet (økonomisk og juridisk rådgivning) 

• Ture til Café Mælkevejen (genbrugsforretning – indsatsen varetages af frivillige) 

• Undervisningsværksted (indsatsen varetages af frivillige) 

• Banko (indsatsen varetages af frivillige) 

• Personlig pleje (indsatsen varetages af frivillige) 

4. Personalepolitik og kvalitetssikring 

Krisecenter Odense er omfattet af den overordnede personalepolitik i Odense Kommune. De enkelte dele af 

krisecentrets personalepolitik (kursuspolitik, rygepolitik m.v.) er skrevet og samlet i en medarbejderhåndbog.  
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Kurser, efteruddannelse og supervision indgår som vigtige elementer i såvel vedligeholdelse af det faglige 

niveau som kompetenceudvikling.  

I relation til kvalitetssikringen af indsatsen på Krisecenter Odense, er det Odense Kommunes politik, at 

arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn sker i form af evidensbaseret praksis med udgangspunkt i 

anerkendte teorier og metoder.  

En yderligere kvalitetssikring er, at Krisecenter Odense er underlagt eksternt tilsyn – Social Tilsyn Syd. 

Konklusionen af det eksterne tilsyn finder du på http://tilbudsportalen.dk/  

 

 

 

 

 

  

http://tilbudsportalen.dk/
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5. Brugerindflydelse 

Den direkte brugerindflydelse foregår på det ugentlige beboermøde, hvor aktuelle forhold som påvirker 

dagligdagen drøftes. Beboermødet giver endvidere dig som beboer mulighed for at melde ris og ros tilbage 

til personalet. Der vil selvfølgelig også til enhver tid være mulighed for at give udtryk for konstruktiv kritik til 

den daglige leder. 

Med hensyn til din indflydelse på opholdsplanen er det en selvfølge, at du deltager aktivt og er involveret i 

alle faser. Krisecentret har som fastlagt politik at alt arbejde i forhold til dig sker efter aftale med dig. 

Såfremt du ønsker at klage over forhold på Krisecenter Odense, kan du følge vejledningen på næste side. 
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6. Klageadgang 

Hvis du som beboer på Krisecenter Odense ønsker at klage over forhold, serviceniveau, behandling eller 

lignende under ophold på krisecentret, kan du indgive din klage til lederen af Krisecenter Odense, som 

behandler klagen. Er du ikke tilfreds med lederens behandling eller afgørelse af klagen, skal lederen sende 

klagen til: 

Jobrehabilitering 

Odense Kommune 

Tolderlundsvej 3 (pr. 1/2 2019 er adressen Tolderlundsvej 2, 4. sal) 

5000 Odense C 

Hvis du ved anmodning om ophold på Krisecenter Odense har fået afslag på dette, eller hvis du under 

ophold på Krisecenter Odense bliver bortvist, kan du klage til lederen af Krisecenter Odense. 

Du kan klage ved hjælp af et brev, en mail eller ved at ringe til Krisecenter Odense. Der er ingen særlige 

krav til selve udformningen, længden eller andet af din klage. Der er heller ingen krav til, at klagen 

begrundes. Klagen skal dog meget gerne indeholde: 

• Dit navn 

• Adresse 

• Telefonnummer/ mobilnummer 

• Mailadresse 

• Cpr.nr. 

• Krisecentrets navn (Krisecenter Odense). 

Fastholder lederen efter genvurderingen sin afgørelse, skal lederen senest 4 uger efter din klage er 

modtaget, sende klagen til:  

Ankestyrelsen 

Amaliegade 25 

Postboks 9080 

1022 København K 

 

Socialtilsyn Syd 

Kender du til bekymrende forhold på Krisecenter Odense, kan du som beboer, pårørende eller anden person 

henvende dig helt anonymt med oplysninger til Socialtilsyn Syd på www.socialtilsynsyd.dk  

Du kan også ringe på tlf. 72 53 19 99 

På hjemmesiden www.socialtilsynsyd.dk kan du læse mere om ordningen. 

 

http://www.socialtilsynsyd.dk/
http://www.socialtilsynsyd.dk/

