København, den 18. december 2020

Høringssvar over udkast til ny vejledning om botilbud m.v. til voksne, sagsnr.
2020 - 2599
Overordnede bemærkninger
Lev Uden Vold hilser udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne1 i tilknytning til
lovændringen om gratis psykologbehandling2 i forbindelse med et krisecenterophold, velkommen.
Det er vores klare opfattelse, at målgruppen har et stort behov for psykologbehandling, og at
kravet om lægehenvisning samt egenbetaling for behandlingen har været en betydelig forhindring
for kvinderne i at få den hjælp de har behov for.
Sikring af de indskrevne kvinders ret til anonymitet
Hos Lev Uden Vold mener vi, at det er væsentligt, at det sikres, at løftet om anonymitet under
indskrivning på krisecenter til enhver tid kan opretholdes; også selvom kvinden vælger at gøre
brug af tilbuddet om psykologbehandling. Vi mener derfor ikke, at psykologlovens regler om
pligten for autoriserede psykologer til at føre ordnede optegnelser vil være en hindring for, at
kvinderne garanteres, at deres anonymitet opretholdes over for krisecentret og
kommunalbestyrelsen. Vi er enige i, at anonymitet ikke kan opretholdes over for den psykolog,
som udfører behandlingen, men da den pågældende har tavshedspligt, ses dette ikke at være en
hindring3.
Ligestilling af mænd og kvinder i serviceloven
Det er fortsat Lev Uden Volds klare opfattelse, at behovet for psykologbehandling er det samme
for kvinder, der tager ophold på et krisecenter, som for mænd, der er indskrevet i et
(mande)krisecenter eller botilbud under servicelovens § 110, og hvor indskrivningen har
baggrund i vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
Helt grundlæggende mener vi, at serviceloven bør give kvinder og mænd lige adgang til hjælp –
også når det gælder vold i nære relationer. I skrivende stund er §§ 109 og 110 de eneste
bestemmelser i serviceloven, hvori der gøres forskel på retsstillingen på baggrund af køn. Vi
mener helt overordnet ikke, at vi i et moderne samfund, hvor der er en grundlæggende viden om
og forståelse for, at vold begås med forskellige kønsmæssige fortegn, kan acceptere, at ikke alle er
lige for loven. Istanbulkonventionen4 fastslår da også, at de tiltrædende stater ”….skal træffe de
lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme og beskytte
retten for alle mennesker....til at leve uden vold i såvel den offentlige som den private sfære.”5
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Ret til gratis psykologbehandling til mænd udsat for vold indskrevet på mandekrisecenter
eller tilbud under § 110 – og evt. medfølgende børn
Vi noterer os, at lovgiver i nærværende lovændring6 om gratis psykologhjælp til kvinder og deres
medfølgende børn ikke også har taget stilling mænds adgang til indskrivning på krisecenter under
§ 109. Det er vores opfattelse, at målgruppen for lovændringen burde have været udvidet til også
at omfatte mænd som indskrives i et § 110-tilbud, hvis indskrivningsårsagen er vold, trusler om
vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
På tilsvarende vis er det fortsat vores anbefaling, at også de børn, som på grund af vold i nære
relationer, følger med deres far i et § 110-tilbud, opnår ret til 10 timers gratis psykologhjælp på
lige vilkår med børn som medindskrives i et § 109-tilbud. Vi finder det helt åbenbart uretfærdigt,
at børn, som følger med deres far på (mande)krisecenter ikke har samme rettigheder, som børn der
indskrives på krisecenter i følge med deres mor.
Lev Uden Vold spiller en central rolle på voldsområdet som en samlende enhed, der går på tværs
af målgrupper og voldsformer. Vi glæder os over, at de politiske partier er enige om, at Lev Uden
Vold fortsat skal varetage rollen som national enhed, herunder varetage den nationale hotline,
juridisk rådgivning, og den elektroniske oversigt over pladser på krisecentre. Ligeledes glæder vi
os over, at driftsstøtten hertil videreføres, og at der i alt afsættes 39,6 mio. kr. til initiativet i
perioden 2021-2024.
Lev Uden Vold får i forlængelse heraf yderligere til opgave i en 2-årig forsøgsperiode at tilbyde 10
timers psykologhjælp til mænd udsat for vold i nære relationer, der har taget ophold på et
(mande)krisecenter eller et godkendt § 110-tilbud, hvor indskrivningen har baggrund i vold,
trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, samt at tilbyde
mellem 4 og 10 timers psykologhjælp svarende til servicelovens § 109, stk. 8, til børn, som
ledsager faderen under dette ophold7. Med henblik på at målrette ordningen afsættes der forud for
forsøgsordningen midler til at styrke vidensgrundlaget om mænd i målgruppen og deres behov
for psykologhjælp.
Lev Uden Vold håber, at det nye vidensgrundlag og forsøgsordningen vil medføre en yderligere
lovændring af serviceloven, der giver voldsudsatte mænd og deres eventuelt medfølgende børn,
der er indskrevet på (mande)krisecenter, samme rettigheder, som kvinder og børn, der er
indskrevet på kvindekrisecentre i medfør af servicelovens § 109, hvis de voldsudsatte mænd og
deres evt. medfølgende børns indskrivningsårsag er vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i
relation til familie- eller samlivsforhold.
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Med venlig hilsen
Maja Lindgren
Juridisk konsulent
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