Ny lovbestemmelse om gratis psykologbehandling til kvinder på krisecentre

Folketinget har nu vedtaget et lovforslag, som fra den 1. juli 2020 giver ti timers gratis
psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter efter § 109, stk. 1 i lov
om social service. Vi giver her en beskrivelse af tilbuddets rammer.

Hvad indebærer den nye bestemmelse – og hvem omfattes af tilbuddet?
Med vedtagelsen af lov nr. 173 tilføjes pr. 1. juli 2020 et nyt stk. 9 til servicelovens § 109 om
kvindekrisecentre:
»Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får
ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at
tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under
selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.«
Der er tale om et tilbud til kvinderne, og det vil være muligt at afslå tilbuddet, aftale færre timer
eller afbryde forløbet undervejs.
Retten til gratis psykologbehandling vil gælde uanset opholdets varighed og vil skulle
iværksættes under opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Imidlertid vil ophold, hvor
kvinden og evt. ledsagende børn overflyttes til et andet krisecenter, ikke i denne forbindelse
betragtes som et nyt ophold med yderligere tilbud om ti timers psykologbehandling. Har en
kvinde gentagne ophold inden for en kort tidsperiode, og er hun allerede er i gang med et forløb
hos en psykolog efter denne ordning, kan der som udgangspunkt ikke bevilges yderligere
psykologbehandling.
Tilbuddet gælder også for kvinder, som ved lovens ikrafttræden allerede er indskrevet på et
kvindekrisecenter.
Adgangen til gratis psykologhjælp er øremærket til kvinder på kvindekrisecentre under
servicelovens § 109, og der er ikke indført tilsvarende tilbud til voldsudsatte mænd, som
indskrives på mandekrisecentre under servicelovens § 110.

Hvornår kan behandlingen iværksættes?
Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovforslagets bemærkninger (lovforslag nr. L 173 fremsat den
16. april 2020) snarest muligt efter modtagelse af orientering efter § 109, stk. 4 om kvindens
ophold fremsætte tilbuddet til kvinden med henblik på, at forløbet kan iværksættes. Forløbet kan

fortsætte, efter kvinden er etableret i egen bolig. Hvis kvinden indledningsvis takker nej til
tilbuddet om psykologbehandling, vil hun under opholdet på krisecentret eller i umiddelbar
forlængelse heraf kunne genoptage tilbuddet ved at rette henvendelse til kommunen herom.

Hvem har ansvar for at tilbyde kvinden gratis psykologbehandling?
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (den sociale retssikkerhedslov)
rummer i § 9, stk. 7 særregler for det kommunale handleansvar for personer indskrevet i
boformer. Her påhviler handleansvaret efter serviceloven den oprindelige opholdskommune. Det
betyder, at hvis en kvinde tager ophold på et krisecenter i en anden kommune end den, hvor hun
har bopæl eller sædvanligvis opholder sig, vil det være den oprindelige opholdskommune, der har
pligt til at tilbyde kvinden psykologhjælpen.
Hvis kvinden efter opholdet på kvindekrisecentret bosætter sig i en ny kommune, vil denne som
udgangspunkt overtage handle- og betalingsforpligtelsen for de resterende op til ti timer af
psykologbehandlingen efter denne ordning.
Hvordan tilrettelægges psykologbehandlingen?
Det påhviler i alle tilfælde kommunalforvaltningen i den indskrevne kvindes hjemkommune at
sikre, at kvinden modtager tilbuddet om psykologbehandling. I praksis kan psykologbehandlingen
formidles ved, at krisecentret efter aftale med kvindens hjemkommune kan benytte en psykolog,
som krisecentret selv har ansat, eller kan formidle kontakt til en psykolog, som de er vant til at
samarbejde med. Dette vil imidlertid ikke nødvendigvis være muligt eller hensigtsmæssigt, fx hvis
kvinden kun har kort ophold på krisecentret eller lignende.

Kan kvinderne opretholde eventuel anonymitet over for kommunalforvaltningen?
De indskrevne kvinder har ret til at være anonyme i forbindelse med indskrivningen på et
kvindekrisecenter, og det vil ifølge lovbemærkningerne være muligt at opretholde denne
anonymitet over for den kommunale forvaltning i forbindelse med benyttelsen af tilbuddet om
gratis psykologhjælp.
Grundet reglerne om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser over deres
virksomhed, er det dog sandsynligt, at det ikke vil være muligt for anonymt indskrevne kvinder at
opretholde anonymiteten over for psykologen. Denne har dog tavshedspligt vedrørende kvindens
identitet.

/Lev Uden Volds juridiske rådgivning, juni 2020.

2

