
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Hellerup krisecenter

Callisensvej 11
2900 Hellerup
Tlf.: 39612135
E-mail: apo@gentofte.dk
Hjemmeside: www.hellerupkrisecenter.gentofte.dk

§ 109 (krisecenter)

Lisbeth Havemann (Socialtilsyn Hovedstaden)

22-06-2016

Pladser i alt: 11

*Målgrupper: 18 til 70 år (voldeligt overgreb)

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Socialtilsyn Hovedstaden har d. 15.04.2016 været på uanmeldt tilsyn på Hellerup Krisecenter og har i den forbindelse 
talt med leder, 2 medarbejdere og 2 indskrevne kvinder, hvorefter den samlede vurdering er :.
Socialtilsynet vurderer fortsat, at Hellerup Krisecenter yder en indsats af meget høj kvalitet overfor målgruppen, som er 
voldsramte kvinder og deres børn.

Side 2 af 34

Tilbud: Hellerup krisecenter



Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

Krisecentret er omhyggelige i deres visitation så det sikres, at kvinderne kan tilbydes den rette hjælp samtidig med, at 
det sikres at miljøet på krisecentret kan opleves som et trygt sted at opholde sig for kvinder og børn.

Socialtilsynet vurderer, at krisecentret i høj grad formår at støtte kvinderne i at opretholde eller komme i gang med 
uddannelse eller arbejde, ligesom krisecentret i høj grad støtter medfølgende børn i at have en normal dagligdag med 
børnehave, skolegang osv. 

Kvinderne og deres børn tilbydes kontaktpersoner, hvor både pædagoger og socialrådgiver er præsenteret. Disse har 
den tætte og løbende individuelle kontakt til kvinder og børn. Faglige tilgang og metoder tager udgangspunkt i 
kriseintervention og en narrativ tilgang. 
Socialtilsynet vurderer, at krisecentret løbende følger op på udviklingen i kvindernes situation, ligesom socialtilsynet 
vurderer, at tilbuddet i høj grad har opmærksomhed på generelt at dokumentere, evaluere og udvikle deres metoder og 
tilgange med henblik at opnå de bedste resultater for kvinder og børn. 

Socialtilsynet vurderer, at Hellerup Krisecenter ledes kompetent, både organisatorisk, socialfagligt og økonomisk. 
Medarbejderne har relevante uddannelser og efteruddannelser, modtager ekstern supervision månedlig og der er fokus 
på en løbende fælles opdatering af viden og uddannelse via temadage og fælles længerevarende uddannelsesforløb. 
Senest har personalet gennemført en længerevarende uddannelse i den narrative samtalepraksis.  

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er gode og hjemlige og overordnet modsvarer målgruppens behov, om end 
det kan give udfordringer med mindre værelser og deling af køkkener og badeværelser.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Liste over ind- og udskrevne kvinder.
Liste over personale.
Virksomhedskatalog 2016 - Hellerup Krisecenter.
Mødeplan januar-juni 2016
Tilbudsportalen
Tilbuddets hjemmeside

Observation

Interview Interview med leder.
Interview med 2 medarbejdere sammen.
Interview med 2 kvinder enkeltvis.

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 15-04-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 15-04-16: Callisensvej 11, 2900 Hellerup (Uanmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Jakob Larsen

Lisbeth Havemann

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på 
at støtte og vejlede kvinderne i forbindelse med 
opretholdelse af uddannelse eller kontakt til 
arbejdsmarkedet under opholdet på krisecentret. Pt. er 6
 ud af de 11 indskrevne kvinder i arbejde eller 
uddannelse, hvilket er forholdsvis højt sammenlignet 
med andre krisecentre.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at børnene er i 
daginstitution, så snart det er relevant, og at børn i 
skolealderen stabilt følger skolegangen. Det er Hellerup 
Krisecenters erfaring, at både kvinder og børn trives og 
udvikler sig bedst, hvis de hurtigt efter indflytningen, 
inkluderes i en så normal dagligdag som muligt i det 
omkringliggende samfund og har derfor rettet deres 
støtte og indsats omkring dette.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Tilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet udnytter kvindernes fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse, idet over halvdelen af de pt. indskrevne kvinder er i enten arbejde eller uddannelse, hvilket er flere 
sammenlignet med andre kvindekrisecentre. Kvinderne opfordres og støttes, så snart de har fundet lidt fodfæste, til 
at genoptage arbejde/uddannelse eller at komme i gang med et forløb. Kvinder som inden opholdet ikke har været 
i gang med uddannelse eller beskæftigelse støttes i at få realiseret deres ønsker og drømme på dette område, og 
kommer ofte i løbet af opholdet i gang med uddannelse eller beskæftigelse.
Børnene følger daginstitution, når deres alder er til det, og skolebørn deres skole.
Krisecentret har erfaret, at både kvinder og børn, trives og udvikles bedst under opholdet, når de, så snart det er 
muligt, kommer i dagligdags rammer sammen med andre voksne og børn i det omkringliggende samfund.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder sin vurdering af, at indikatoren i høj grad er opfyldt, idet såvel leder, som 
medarbejdere og kvinder oplyser, at det prioriteres højt, at kvinderne kommer i arbejde eller 
uddannelse eller fortsætter/genoptager arbejde eller uddannelse under opholdet. Dette fremgår 
også af de socialfaglige opholdsplaner, som tilsynet har set. De kvinder, som ikke er i beskæftigelse 
eller uddannelse ved indskrivningen, tager de ret hurtigt fat i, og taler med dem, om deres ønsker og 
drømme, hvor det, hvis kvinderne har ophold over længere tid, lykkes at dem at støtte dem til at 
komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Her samarbejder de ofte med de jobcentre, som 
kvinderne måtte have tilknytning til.  
Mht. til børnene deltagelse i daginstitution og skolegang har dette også høj prioritet, da det er 
tilbuddets erfaring, at børnene trives bedst ved hurtigt, at genoptage en så normal dagligdag som 
muligt, fremfor at at være på krisecentret.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer, at både kvinder og børn i høj grad er i beskæftigelse, uddannelse, daginstitution 
eller skole,. Pt. er 6 ud ad de indskrevne i enten uddannelse eller arbejde, hvilket er en højere andel 
end på andre krisecentre.
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samværstilbud
Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder vurderingen af, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren, idet børn i den 
undervisningspligtige alder altid opfylder undervisningspligten, - de fleste indskrevne børn er dog 
under den undervisningspligtige alder. Skolebørn kan i nogle tilfælde bevare deres hidtidige skole, 
hvis det kan lade sig gøre geografisk og af sikkerhedsmæssige grunde, men i mange tilfælde går 
børnene i lokale skoler, som krisecentret har et formaliseret samarbejde med.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder vurderingen af, at indikatoren i høj grad er opfyldt, idet tilbuddet hurtigt tager 
hånd om problemet sammen med moderen, hvis hun ikke formår at få sendt barnet af sted om 
morgenen. Leder nævner dog, at tilbuddet ikke går i gang med at søge en skole/daginstitution til 
barnet, før de har en nogenlunde sikker indikation for, at kvinden bliver boende, idet det ikke giver 
mening for barnet at starte i ny daginstitution eller skole, hvis kvinden kun er på krisecentret ganske 
kort tid. Deres erfaring er, at hvis kvinderne bliver boende mere end 14 dage, så er risikoen for, at 
kvinden flytter direkte tilbage til voldsudøveren, mindre.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,3 Socialtilsynet vurderer, at Hellerup Krisecenter styrker 
kvindernes sociale kompetencer og selvstændighed, 
således at de bliver i stand til at klare sig socialt og til at 
træffe selvstændige beslutninger for sig selv og deres 
børn. Dette sker blandt andet gennem samtaler af mere 
terapeutisk karakter, som kvinderne har med deres 
kontaktpersoner. Der arbejdes i denne forbindelse som 
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oftest med udgangspunkt i en pædagogisk plan, som 
udarbejdes enten af kvinden selv eller i samarbejde med 
kontaktpersonen, og som de løbende følger op på 
sammen. Kvinderne styrkes også socialt gennem det 
fællesskab, der er kvinderne imellem og understøttes af 
medarbejderne f.eks. ved fællesspisning, hyggeaftner og 
andre fælles aktiviteter og udflugter.   
Socialtilsynet vurderer endvidere, at kvinder og børn har 
acceptable muligheder for at have kontakt til nære 
relationer under opholdet, selvom disse ofte foregår 
udenfor krisecentret, men tilbuddet sætter gerne et 
lokale til rådighed på krisecentret, hvor kvinderne kan 
have besøg. Børnene støttes så vidt muligt til kontakt til 
venner, som også er velkomne i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Tilsynet vurderer fortsat, at krisecentret, med udgangspunkt i kvindernes ønsker og behov, støtter kvinderne til at 
træffe selvstændige beslutninger for dem selv og deres børn. Der arbejdes med pædagogiske planer, der ofte har 
mere procesorienterede mål for kvindernes selvstændighed og sociale kompetencer. Kvinderne er ofte forholdsvis 
socialt isolerede, men tilbydes på krisecentret at indgå i et socialt fællesskab med andre kvinder og børn. De har 
mulighed for at få besøg, primært af deres kvindelige netværk, og har selv mulighed for frit at opsøge og tage ud at 
besøge venner og familie under opholdet. Børnenes eventuelle venner er også velkomne på krisecentret.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder vurderingen af, at tilbuddet i høj grad stiller mål for kvindernes sociale 
kompetencer og selvstændighed. Målene omkring disse emner vil typisk ligge i den pædagogiske 
handleplan. Denne plan er adskilt fra den socialfaglige opholdsplan, som har mere praktiske og 
konkrete mål som arbejde, bolig, osv. Målene i den pædagogiske plan vil kvinderne typisk selv have 
formuleret og have en mere "blød" karakter - det vigtige er ikke meget flot formulerede mål, men at 
den forholder sig til den personlige proces i forhold til selvstændighed, som kvinderne er i. Det er 
forskelligt fra kvinde til kvinde, hvilken betydning og engagement de lægger i den pædagogiske plan, 
mens der for alle kvinders vedkommende er lagt vægt på den socialfaglige opholdsplan.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsynet vurderer, at krisecentret i middelgrad opfylder indikatoren, idet kvinderne på krisecentret 
ofte har et forholdsvis spinkelt netværk, og netop kan finde tryghed ved den beskyttelse og 
sikkerhed, som krisecentret kan tilbyde. Imidlertid støttes kvinderne i at opsøge og deltage i 
fælleskaber og netværk udenfor krisecentret.
Desuden oplyses i Virksomhedskataloget, at de har kontakt til flere frivilligt styrede aktiviteter, hvor 
en frivillig tilbyder aktiviteter for både kvinder børn , samt kontakt til Røde Kors "Qnet" , som tilbyder 
besøgsvenner til familierne, både under og efter opholdet.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsynet vurderer, at kvinder og børn i middel grad har kontakt til familie og netværk under opholdet 
på krisecentret. Leder oplyser, at tilbuddet siden seneste tilsyn i højere grad har prioriteret at 
inkludere netværket, således at de kan komme på besøg, bla. ved at stille et lokale til rådighed ved 
besøg.  I særlige tilfælde kan det også aftales, at en pårørende kan overnatte en enkelt nat, men 
dette må stadig ske i respekt for, at de overnattende kun er på besøg hos den pårørende kvinde - 
gæster er ikke velkomne til at opholde sig på fællesarealer. 
Kvinderne kan under opholdet  selv tage på besøg hos den familie og netværk, som de ønsker.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

2 (i lav grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder vurderingen af, at tilbuddet i lav grad opfylder indikatoren, hvilket ikke er udtryk 
for manglende kvalitet, men fordi det sjældent er relevant for børnene at deltage i eksterne 
fritidsaktiviteter pga. af opholdets midlertidige karakter og pga. , at der ofte er tale om småbørn. I 
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stedet forsøger de at arrangere aktiviteter for børnene på stedet - også for kvinderne. Her nævnes, 
at der én gang om ugen er et tilbud om motion ved en  fitnessinstruktør både individuelt og  fælles 
for både børn og kvinder.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 
har venskaber uden for tilbuddet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsynet fastholder vurderingen af, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Det oplyses, at enkelte af 
de større børn har venner, og at disse også er velkomne på krisecentret.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder vurderingen af, at børnene i meget høj grad har mindst en fortrolig voksen, idet 
de har deres mor boende hos sig. Dertil kommer at medarbejderne i høj grad giver mulighed for 
børnene for fortrolige snakke, men medarbejderne nævner også, at at de ikke ser det som deres 
opgave at blive meget fortrolige og nære med børnene pga. den korte tid de har sammen, og 
dermed vil forsvinde ud af børnenes liv igen. Medarbejderne omtaler også, at nogle af børnene har 
andre fortrolige udenfor tilbuddet , f.eks. en lærer eller bedsteforældre.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4 Socialtilsynet vurderer, at Hellerup Krisecenter har en 
klar og afgrænset målgruppe, som er kvinder med og 
uden børn, som ikke kan opholde sig i eget hjem pga. 
vold eller trusler om vold. Tilbuddet kan ikke modtage 
kvinder med misbrug eller alvorlige psykiske lidelser. 
Tilbuddet er meget bevidste i deres visitation, således at 
et så trygt og roligt miljø som muligt, kan opretholdes på 
krisecentret.  Tilbuddet arbejder med udgangspunkt i 
konkrete individuelle socialfaglige opholdsplaner og 
pædagogiske planer, som de løbende følger op på 
sammen med kvinden.  
Socialtilsynet vurderer endvidere, at de anvendte 
metoder er relevante for målgruppen, hvor 

Side 12 af 34

Tilbud: Hellerup krisecenter



udgangspunktet er kriseintervention og en narrativ 
tilgang.  Kontaktpersoner tilbyder kvinderne løbende 
samtaleforløb, og børnene støttes ved samtaler både 
individuelt og i en børnegruppe, når der er mulighed for 
at oprette en sådan. Der tages et individuelt 
udgangspunkt med indsatser i de forskellige faser - 
herunder mulighed for særlige efterværnstilbud.   
Socialtilsynet vurderer, at kvinderne inddrages og har 
indflydelse på eget liv og på dagligdagen på tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at der fra personalets side er 
fokus på at sikre adgang for kvinder og børn til alle 
relevante sundhedsydelser, herunder de 
psykologsamtaler, som kvinder og børn 
lovgivningsmæssigt har ret til.
Det vurderes endvidere, at Hellerup Krisecenter i høj 
grad har fokus på at dokumentere deres resultater og på 
at udvikle kvaliteten af deres arbejde, idet de løbende 
gennemfører brugertilfredsundersøgelser, effektsamtaler 
med kvinder 4 gange årligt ved ekstern konsulent samt 
en løbende statistik over de indskrevne børn og kvinder 
med en høj detaljeringsgrad.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 

Tilsynet vurderer, at Hellerup Krisecenter har en klar målgruppe - nemlig kvinder med og uden børn, som ikke kan 
opholde sig i eget hjem pga. vold eller trusler om vold. Centret har selv visitationsretten og kan ikke modtage 
kvinder med misbrug af alkohol og stoffer eller med en alvorlig psykisk lidelse. Tilbuddet lægger vægt på, at der er 
et trygt og roligt miljø for kvinder og børn, hvilket betyder, at de er meget opmærksomme på, hvem som indskrives, 
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og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

ligesom det betyder, at enkelte kvinder har måtte udskrives.
Endvidere vurderer Socialtilsynet, at krisecentret benytter sig af fagligt relevante faglige tilgange og metoder med 
udgangspunkt i kriseintervention og en narrativ tilgang. Der støttes op via 3 kontaktpersoner, hvor den ene er 
socialrådgiver og de 2 er pædagoger, og som arbejder med både en socialfaglig opholdsplan og en pædagogisk 
plan. Der arbejdes systematisk med opstillede mål, som der løbende følges op sammen med kvinden. De arbejder 
altid med et individuelt udgangspunkt, men også generelt med særlige indsatser i de forskellige faser af et forløb - 
herunder mulighed for en særlig udvidet efterværnsindsats.
Desuden benytter tilbuddet sig af flere generelle evaluerende og kvalitetsudviklende metoder i form af 
brugertilfredsundersøgelser og effektsamtaler 4 gange årligt med indskrevne kvinder ved en ekstern person, 
ligesom der løbende føres en deltaljeret statistisk over de kvinder og børn, som ind- og udskrives.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder vurderingen af, at tilbuddet i meget høj grad anvender tilgange og metoder der er 
relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.
Ledelse og medarbejderne fortæller vedr. målgruppen, at nogle kvinder vil blive afvist ved 
visitationen, fordi de har et misbrug eller en psykiatrisk sygdom, som ikke er behandlet- en 
problemstilling, som de gennem årene er blevet mere bevidste om. De er også blevet mere tydelige 
på, hvad man kan (eller må) i huset og hvad man ikke må. Medarbejderne er blevet uddannet i 
konflikthåndtering, da det skal være et roligt og trygt sted for kvinderne - hvilket også  kan komme til 
at betyde, at nogle kvinder må udskrives - helst til et andet tilbud. 
Værdierne i arbejdet er Samarbejde, Imødekommenhed og vedholdenhed. Ro, omsorg  og 
beskyttelse, som er er basis for arbejdet.

Tilgangen er kriseintervention og narrativ.Både kvinder og børn får kontaktpersoner.
Medarbejdergruppen har pr. 1.2.2016 opdelt sig 3 teams med repræsentation ad både pædagoger 
og socialrådgiver. Kvinderne får to kontaktpersoner og en socialrådgiver -  i alt 3 medarbejdere, der 
tager sig af kvinden og eventuelle børns sag. 
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Socialrådgiveren tager sig af den praktiske kontakt til andre myndigheder, boligsøgning m.m., og 
pædagogen tager sig af den mere terapeutiske del af arbejdet. 
Indsatsen tilrettelægges individuelt, men følger altid faser med særlige tiltag, f.eks. den første uge, 
den første måned, opfølgninger, udslusning og efterværn. Der er altid som minimum aftalte 
ugentlige samtaler. Børnene tilbydes også altid samtaler - i nogle perioder også i en børnegruppe, 
hvis der er basis for det.   
I perioder har der ligeledes været tilbud om gruppesamtaler for kvinderne, hvor kvinderne har 
mulighed for at erfaringsdele med hinanden. 
2 gange hver måned er der "Kærligmad" - et  måltid mad for kvinder og børn, hvor krisecentret 
serverer økologisk, sund og nærende og velsmagende aftensmad. Kvinderne behøver ikke at hjælpe 
til, men må gerne, hvis de har overskud til det. 
Tilbuddet har også tilrettelagt særlige aftener, hvor kvinderne hygger sig sammen og f.eks. var det i 
en periode populært at strikke sammen i disse stunder. Det fordrer ikke noget af deltagerne, andet 
end et ønske om at være fælles. 
Derudover tilbydes aktiviteter såsom fælles udflugter og kreative arrangementer.
Alle familier tilbydes et efterværnsforløb af minimum 3 måneder, ligesom tilbuddet kan tilbyde 
særlige tillægsydelser med længerevarende efterværnsforløb for mødre og børn, typisk af 6-12 
måneders varighed.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet fastholder tidligere vurdering af , at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerne til brug for egen læring og en forbedring af 
indsatsen, idet der både på de individuelle plan følges tæt op og på det det generelle plan evalueres 
og kvalitetsudvikles.

I tilbuddets skriftlige dokumentation i form af kontinuitetsark og socialfaglige opholdsplaner, som  
udarbejdes  for alle kvinderne, kan tilsynet konstatere, at der opstilles klare mål og at der følges 
løbende op på disse. 
Interviewet sagsbehandler, som har haft kendskab til tilbuddet gennem flere år og som har været 
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sagsbehandler for en lang række kvinder på tilbuddet , oplyser at hun finder , at tilbuddet er blevet 
meget bedre til at lave opholdsplaner den senere tid - men stadig at nogle opholdsplaner kunne 
være  mere præcise.  
Derudover har tilbuddet gennemført brugertilfredsundersøgelser gennem flere år, det er IT-baserede 
spørgeskemaundersøgelser. som udsendes til både fraflyttede kvinder og sagsbehandlere.  De får 
sædvanligvis ret gode scores. Dertil kommer effektsamtaler, som kvinderne opfordres til at deltage i 
4 gange om året, som bruges med henblik på egen læring og på at kvalitetsudvikle ydelserne. 
Interviewene, som har en kvalitativ karakter, foretages af en ekstern person. 
Endelig fører tilbuddet en nøje statistik over kvinder og børn, som opsummeres årligt og fremlægges 
i den Virksomhedsplan, som tilbuddet også udarbejder årligt. Statistikken giver et overblik, som 
ligeledes bruges ifm. med kvalitetsudvikling.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

3 (i middel 
grad opfyldt)

Lederen fortæller, at de sjældent modtager § 141 handleplaner fra de kommunale sagsbehandlere. I 
den første henvendelse til kommunen i deres takstbrev,  er det angivet. at krisecentret tager initiativ 
til et møde og at kommunen kan udarbejde en kommunal handleplan.
Imidlertid sendes der altid et IT-spørgeskema til den kommunale sagsbehandler, når kvinden er 
flyttet, hvor sagsbehandleren kan evaluere kvindens ophold, hvor de som oftest får positive 
tilbagemeldninger.
Ved seneste tilsyn blev 3 sagsbehandlere interviewet, som alle oplyste, at de har været tilfredse med 
den indsats, som krisecentret har ydet over kvinder og børn, selvom nogle kvinder har valgt at 
forlade krisecentret for at vende tilbage til voldsudøveren.
Når indikatoren bedømmes som opfyldt i middelgrad er det ikke udtryk for manglende kvalitet i 
forhold til positive resultater i forhold til de visiterende kommuners mål, idet kommunerne ikke 
visiterer til kvindekrisecentre, og som oftest ikke efterfølgende opstiller § 141 handleplaner. Det 
vurderes dog på baggrund af oplysningerne fra sagsbehandlerne, at der opnås positive resultater i 
mange tilfælde.

Indikator 03.d: Tilbuddet 4 (i høj grad Tilsynet vurderer, at tilbuddet har stort fokus på samarbejdet med de kommunale forvaltninger, som 
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samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

opfyldt) er de vigtigste aktører for at understøtte kvindernes mål - andre vigtige aktører er statsforvaltning og 
professionelle indenfor sundhedsområdet. Tilbuddet er er i år blevet opnormeret med en 
socialrådgiver bla. for at få mere tid til samarbejdet med eksterne aktører.
På initiativ fra krisecentrets medarbejdere afholdes der løbende møder med den kommunale 
sagsbehandler med henblik på koordinering af den socialfaglige opholdsplan.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Tilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i høj grad støtter kvinderne til at træffe egne og velovervejede beslutninger 
for dem selv og deres børn på en respektfuld og anerkendende måde, ligesom kvinderne bla. via beboermøder har 
indflydelse på den fælles hverdag på krisecentret.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer på baggrund af interview med kvinder pt. indskrevet på krisecentret samt det 
beskrevne værdigrundlag og pædagogiske tilgange, at både kvinder og børn i høj grad høres, 
respekteres og anerkendes. Én af de interviewede kvinder fremhæver den store forståelse for 
hendes meget vanskelige situation hun har mødt fra sine kontaktpersoner. En forståelse, som hun 
aldrig før har mødt fra andre i sit netværk eller andre professionelle.

Indikator 04.b: Borgerne 
inddrages i og har indflydelse på 
beslutninger vedrørende sig selv 
og hverdagen i tilbuddet i 
overensstemmelse med deres 
ønsker og behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer, at  kvinderne i høj grad har indflydelse på beslutninger vedr. sig selv og hverdagen i 
tilbuddet. 
Vedr. egne beslutninger er der i meget høj grad respekt for kvindernes egne ønsker og beslutninger i 
den løbende dialog, som kvinderne er i med deres kontaktpersoner. Vedr. beslutninger i hverdagen 
på tilbuddet er der beboermøder en gang om måneden, lidt sent, hvor børnene er puttet og med 
deltagelse af de medarbejdere, som er på arbejde. Der kan drøftes praktiske ting omkring samvær og 
adfærd i huset,og det rejses ønsker om indkøb, udflugter mv . Der er også etagemøder efter behov, 
som primært handler om køkkenerne og rengøring.  Til gengæld er der få regler i huset, som ikke står 
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til diskussion, f.eks. omkring sikkerheden i huset , rygning mv.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Tilsynet vurderer fortsat, at den fysiske og mentale sundhed og trivsel understøttes via en særlig opmærksomhed 
på følgerne af den vold og traumatiserende oplevelser, som både kvinder og børn som oftest har været udsat for. 
Dels via kriseintervention og løbende samtaleforløb på stedet samt opmærksomhed og støtte til, at kvinder og børn 
tager imod om de psykologsamtaler, som de lovgivningsmæssigt har krav på. Desuden støttes op om lægebesøg, 
sundhedsplejerskebesøg mv.. ligesom der kommer en fitnessinstruktør ugentlig på krisecentret, hvor kvinder og 
børn tilbydes fysisk motion.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer fortsat, at kvinder og børn i høj grad trives på krisecentret på baggrund af 
oplysninger fra  interviewede kvinder. De oplever at blive mødt med omsorg og forståelse, og de 
føler, at det er et trygt og roligt sted. De oplever også, at deres børn får hjælp og egentlig trives, selv 
om rammerne er anderledes end hjemme  hos dem selv. Kvinderne nævner dog, at det kan give 
udfordringer, når så mange kvinder og børn skal leve sammen, men at de formår at få talt sig til rette 
- også med hjælp medarbejderne og på beboermøder. 
Interviewede sagsbehandlere oplyser også, at de har indtryk, at de kvinder og børn har haft det godt 
på krisecentret.

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder fortæller, at kvinder på krisecentre er mere syge end gennemsnittet (der blev en undersøgelse 
for nogle år siden) , og at de bruger ressourcer på f.eks. at få kvinderne af sted til læge. Nogle kvinder 
bruger lokale læger, som krisecentret har et samarbejde med, mens andre beholder deres egen 
læge. Små børn følges enten af egen sundhedsplejerske eller lokal.  I forhold til tilbuddet om 
psykologsamtaler, som kvinder og børn skal have, varierer det efter , hvilken kommune kvinderne 
kommer fra. Københavns Kommune har deres egne psykologer, som skal benyttes, mens andre 
kommuner har andre aftaler. Det varierer således også om psykologerne kommer på krisecentret 
eller om de skal møde op hos psykologen.
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Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

4 (i høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet vurderer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Lederen og medarbejdere oplyser, at de er meget opmærksomme på, at kvinder og børn får 
præsenteret tilbuddet om psykologsamtaler, men at ikke alle ønsker at benytte sig af det.  Ved et 
tidligere til syn oplyste én af de interviewede kvinder, at hun startede hos psykolog, men synes hun 
fik langt mere ud af de samtaler, hun havde med en terapeutisk uddannet medarbejder på 
krisecentret, og derfor droppede psykologen. En anden fortalte, at det har taget tid før hun følte sig 
klar til psykologsamtaler, men at hun netop har sagt ja til at gå i gang med samtaler med psykolog. 
Alle kvinder tilbydes løbende personlige samtaler med deres kontaktpersoner, og flere af 
medarbejderne har da også terapeutiske efteruddannelser. Det er meget forskelligt i hvilket omfang , 
kvinderne ønsker at benytte sig af disse - fra mindst 1 gang om måneden til flere samtaler ugentlig. 
Medarbejderne fortæller, at de løbende forholder sig til dilemmaet, om hvor tæt de kan gå på 
kvinderne, idet de på den ene side ønsker at respektere en eventuel afvisning af en tættere kontakt, 
men på den anden side vurderer, at kvinden ville kunne profitere af en tættere kontakt, ligesom 
medarbejderne ønsker bruge deres mere terapeutiske kompetencer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Tilbuddet er som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om magtanvendelser, og der er heller ikke forekommet 
magtanvendelser på tilbuddet. Ledelse og medarbejdere er dog bekendt med reglerne og de procedurer, som er 
forbundet hermed.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Målgruppen på kvindekrisecentre er som udgangspunkt ikke omfattet af 
magtanvendelsesbekendtgørelsen, idet børnene ikke er anbragt og kvinderne som regel ikke er fysisk 
og/eller psykisk udviklingshæmmede. 
Lederen og medarbejderne oplyser, at de er bekendt med magtanvendelsesreglerne og kender til 
procedurerne, men at de aldrig har haft nogle episoder, hvor de har været taget i brug.
Når indikatoren bedømmes som i lav grad opfyldt, er det således ikke udtryk for manglende kvalitet, 
men fordi det ikke er relevant.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der forekommer ikke magtanvendelser i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Tilsynet vurderer fortsat, at personalet er meget opmærksomme på, at der ikke forekommer overgreb overfor 
børnene i den belastede situation, som både børn og mødre ofte befinder sig i, også at der kvinderne imellem kan 
forekomme overgrebslignende situationer. Medarbejderne griber støttende ind overfor kvinderne, ligesom de alle 
er trænede i konflikthåndtering. Tilbuddet har dog ikke en formuleret politik overfor overgreb begået af 
medarbejdere.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i høj grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb på 
bagrrund af oplysninger fra ledelse og medarbejdere samt den formulerede politik omkring 
konflikthåndtering. Medarbejderne oplyser, at de er meget opmærksomme på, at kvinderne ofte 
bærer på mange frustrationer og traumer, som gør at de blive opfarende og udskældende, hvor det 
kan gå ud over både deres børn og de andre kvinder. De bruger de redskaber, som de er fortrolige 
med fra den konflikthåndterings uddannelse, de alle har været igennem for nylig.   
Medarbejderne er meget opmærksomme på at støtte mødrene, hvis barnet bliver udadreagerende , 
og hvor der er fare for, at mødrene slår børnene.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

4 (i høj grad 
opfyldt)

I forhold til overgreb fra medarbejdernes side, er der ikke en formuleret politik, men de gør 
opmærksom på , at de altid er flere kontaktpersoner tilknyttet hver familie, ligesom de bla. i 
supervisionen er meget opmærksomme på den enkelte medarbejders ageren.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,2 Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ledes 
meget kompetent såvel ledelsesmæssigt som fagligt. 
Lederen har en diplomuddannelse i ledelse og flere 
andre relevante efteruddannelser og har været leder på 
tilbuddet gennem 18 år. Det har ledt frem til, at Hellerup 
Krisecenter i fremstår med en høj professionel standard. 
Medarbejdergruppen har ekstern supervision månedlig, 
ligesom en løbende sparring indgår som en naturlig del 
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af det faglige miljø.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at 
personalegennemstrømningen og sygefravær er på 
samme niveau som på sammenlignelige tilbud.
Desuden, at bestyrelsen er aktiv og sammensat med de 
relevante kompetencer. Hellerup Krisecenter har 
driftsoverenskomst med Gentofte Kommune og henter 
god støtte og opbakning fra Gentofte Kommune.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Tilsynet vurderer fortsat, at Hellerup Krisecenters leder både socialfagligt og ledelsesmæssigt er meget kompetent. 
Hun har gennem 19 år ledt tilbuddet , så det i dag fremstår med en meget høj professionel standard. Der er 
desuden månedlig ekstern supervision, ligesom  sparring mellem både medarbejderne og mellem ledelse og 
medarbejdere indgår som en naturlig del af det faglige miljø. Tilbuddet har en relevant sammensat og aktiv 
bestyrelse.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer, at lederen i meget høj grad har relevante kompetencer i forhold til at lede 
tilbuddet,  har været leder af stedet i 19 år, er uddannet socialrådgiver, har en diplomuddannelse i 
ledelse samt deltaget i løbende lederuddannelse i Gentofte Kommune . Dertil kommer relevant 
tidligere erhvervserfaring i forhold til målgruppen.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad opfylder indikatoren, idet de har ekstren supervision 3 timer 
hver måned ved psykolog. De har haft den samme supervisor i en årrække, men de har udskiftet 
denne for nylig til en supervisor, som har fokus på den narrative tilgang. Desuden er der altid 
mulighed for at få ekstra individuel supervision ved behov. 
Medarbejderne fortæller desuden, at de løbende er gode at sparre med hinanden, når de løber ind i 
svære og belastende problemstillinger. Nye medarbejdere oplyser, at de har fået grundig 
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introduktion og løbende sparrer med kollegerne.
Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har en aktiv og kompetent bestyrelse. Hellerup Krisecenter 
er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Bestyrelsen består af 
5 medlemmer med relevante kompetencer. Da huset ejes af Forældrefonden udpeges 
bestyrelsesmedlemmerne af  Forældefonden, og Gentofte Kommune er også repræsenteret i 
bestyrelsen.
Der afholdes 3 årlige møder i bestyrelsen, som tages til referat.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Tilsynet vurderer, at den daglige drift af tilbuddet drives kompetent med en tilstrækkelig personaledækning og at 
personalegennemstrømning og sygefravær ikke er bekymrende .

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer, at kvinder og børn i høj grad har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante 
kompetencer, og vurderer, at personalenormeringen er  høj sammenlignet med andre 
kvindekrisecentre, da tilbuddet pr. 1.jan 2016 er blevet opnormeret med en fuldtidssocialrådgiver, 
hvilket har minimeret tidsrum , hvor der kun var mulighed for at én medarbejder var på arbejde.  På 
alle hverdage i dagtimerne er 4-5 på arbejde og 2 om aftenen - i weekender og helligdage er 1 
medarbejder på arbejde. 
I weekender er der ofte færre beboere "hjemme" - medarbejderen bliver altid i huset , men flere 
familier benytter sig af Forældrefondens udflugtsture om søndagen. 
Der er sovende nattevagt, som kvinderne altid kan ringe til , og som står op, når er brug for det. Alle 
medarbejdere er uddannede og har relevante efteruddannelser.
Fra 2016 indføres ny teamstruktur der i højere grad sikrer samarbejde og koordinering af ydelserne 
til kvinder og børn.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen er lav, indenfor det sidste år er 2 pædagog 
ophørt - begge efter 7 års ansættelse.  Stillingerne er genbesat med 2 nye pædagoger med stor 
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på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

erfaring med målgruppen.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsynet vurderer, at sygefraværet er en smule højere end på sammenlignelige arbejdspladser. 
Tilbuddet oplyser, at dette har sammenhæng med enkelte medarbejdere som har længerevarende 
sygefravær uden relation til arbejdsmiljøet på tilbuddet. Tilbuddet har desuden en 
sygefraværspolitik.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj 
grad har relevante kompetencer i forhold til målgruppen, 
idet alle er uddannede og de fleste derudover har 
relevante videre- og efteruddannelser og besidder stor 
erfaring med målgruppen. Dertil kommer at 
medarbejdergruppen sammen opdaterer viden og 
efteruddanner sig ved 2 årlige 1½dags seminarer og ved 
deltagelse i fælles uddannelsesforløb, senest har 
medarbejdergruppen afsluttet et  længerevarende 
uddannelsesforløb i den narrative tilgang.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Tilsynet vurderer fortsat, at medarbejderne i meget høj grad har relevante kompetencer i forhold til målgruppen, 
idet alle er uddannede og de fleste derudover har relevante videre- og efteruddannelser og besidder stor erfaring 
med målgruppen. Dertil kommer, at medarbejdergruppen sammen opdaterer viden og efteruddanner sig ved 2 
årlige 1½dags seminarer og ved deltagelse i fælles uddannelsesforløb , for nylig har medarbejdergruppen 
gennemført  en 18-dages uddannelse i den narrative samtalepraksis.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med socialrådgivere og pædagoger. Alle har 
relevante erfaringer med målgruppen fra tidligere arbejdspladser, og en del har været ansat i en 
årrække på tilbuddet og har således stor erfaring med målgruppen. Dertil kommer at flere har taget 
videreuddannelser i form af relevante diplomuddannelser, ligesom flere har længerevarende 
efteruddannelser, f.eks. i  narrativ samtalepraksis.
Tilbuddet afholder 2 årlige seminarer af 1½ dags varighed, hvor hele medarbejdergruppen deltager, 
hvor et aktuelt tema behandles. Medarbejdergruppen har senest gennemført en uddannelse i den 
narrative tilgang med 2 eksterne undervisere - et 18-dages kursus, - forløbet blev afsluttet med en 
eksamen. Alle på nær 2 medarbejdere gennemførte forløbet. Af de 2 nyansatte medarbejdere havde 
den ene gennemført uddannelse i det narrative og har stor praksiserfaring med dette, mens den 
anden nyansatte er blevet koblet på et narrativt uddannelsesforløb eksternt.
I det daglige afholdes beboerkonferencer ugentlig, hvor den enkelte familie drøftes med 
udgangspunkt i tilbuddet forståelse og metoder.
Nattevagter, administrativ medarbejder og flexjobansat deltager også i personalemøder ca. 1 gang 
månedlig. 
På ovenstående baggrund vurderer tilsynet, at medarbejdergruppen i meget høj grad har relevante 
uddannelser og videre-og efteruddannelser samt deltager i fælles uddannelsesforløb, som betyder 
en løbende opdatering af viden og udvikling af de anvendte tilgange og metoder.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet vurderer på baggrund af oplysninger fra kvinderne, at medarbejderne i høj grad har 
relevante kompetencer i samspillet med kvinder og børn. Tilsynet har i forbindelse med dette tilsyn 
ikke direkte observeret samspillet mellem medarbejdere og kvinder og børn, men fornemmet en god 
stemning i huset mellem medarbejdere og beboere.
En kvinde oplyser dog, at hun ankom til krisecentret en søndag aften og blev modtaget af en vikar, 
som hun ikke følte havde kendskab nok til tilbuddet, og at hun havde en række spørgsmål denne 
aften, som hun ikke kunne få svar på i en meget svær situation den omtalte  aften. Imidlertid fortalte 
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kvinden også, at hun de følgende dage hurtigt fik svar og hjælp til at mestre situationen.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,2 Hellerup  Krisecenter er en selvejende institution med 
driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Tilbuddets 
pladser bliver besat af kvinder fra forskellige kommuner, 
og har løbende fuld belægning. Socialtilsynet vurderer, at 
tilbuddets økonomi er god og stabil. Desuden at der er 
afsat midler til en god personalenormering og 
kompetenceudvikling.
Desuden at økonomien er gennemskuelig, og at der 
sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Hellerup Krisecenter har en driftsoverenskomst med Gentofte Kommune, som giver sikkerhed for tilbuddets 
økonomi. 

Der er umiddelbart god sammenhæng mellem det løbende forbrug og det budget der er afsat til de forskellige 
poster.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Revisor har i årsregnskabet for 2015 ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til 
afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Tilbuddet har 
løbende haft fuld belægning og forventes også at have dette fremover.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller 
regionale tilbud. Da der således ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes 
indikatoren med scoren 1.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at Hellerup Krisecenters økonomi giver mulighed for høj kvalitet og at der er 
overensstemmelse mellem pris og kvalitet. Også adspurgte sagsbehandlere fra de betalende kommuner udtrykker 
tilfredshed med kvalitet og pris.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ifølge budget 2016 vurderer tilsynet, at der er afsat midler, som modsvarer målgruppens behov - 
herunder at der er afsat midler til opnormering med en socialrådgiver samt gode og tilstrækkelige 
midler til kompetenceudvikling. Der er ikke planer om større ændringer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Socialtilsynet har fået besvaret spørgsmål vedr. gennemsigtigheden og er for nuværende tilfreds i forhold til denne.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Tilbuddet betragtes som et kommunalt tilbud i Gentofte kommune, trods der er tale om et tilbud 
med driftsoverenskomst. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab 
for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning. Da 
der ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 1.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3,5 Socialtilsynet vurderer fortsat, at de fysiske rammer i den 
store villa centralt i Hellerup er gode og hjemlige. Det er 
en ældre villa, som ikke oprindeligt er indrettet til 
krisecenter, men den er indrettet og vedligeholdt, 
således at huset imødekommer behovene for kvinder og 
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børn så vidt muligt. Kvinderne udtrykker generelt, at de 
trives med de fysiske rammer, men også at det kan give 
udfordringer at skulle dele køkkener og badeværelser og 
at værelserne temmelig små, især hvis kvinderne har 
mere end 1 barn.
Endvidere vurderer Socialtilsynet, at de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger er tilfredsstillende.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Tilsynet vurderer fortsat, at de fysiske rammer med de muligheder, som den ældre store villa giver, er gode og 
hjemlige, og kan fremme et fælleskab mellem kvinder og børn - desuden skal det tages med i betragtningen, at 
ophold på et kvindekrisecenter har midlertidig karakter. Imidlertid er nogle af værelserne temmelig små, især hvis 
en kvinde skal bo på et værelse med flere børn, ligesom det kan give udfordringer, når kvinderne skal deles om 
køkkener og badeværelser. Kvinderne udtrykker dog, at de generelt trives med de fysiske rammer, og at 
medarbejderne er gode til at støtte op om at løse de udfordringer det giver at leve mange kvinder og børn tæt 
sammen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsynet vurderer, at kvinder i middel grad trives med de fysiske rammer, idet det er en udfordring at 
skulle dele køkken og badeværelser, også i forhold til forskellige standarder i forhold til rengøring. 
Desuden er værelserne små, når en lille familie skal bo på ét værelse. Medarbejderne nævner også 
udfordringen  de små og tætte rum, men også at det giver hygge og en hjemlig atmosfære. Tilbuddet 
har dog mulighed for at tilbyde en større familie 2 værelser. 
Ved tidligere tilsyn fortæller interviewede kvinder, at de forskellige standarder kan give anledning til 
små konflikter, men at medarbejderne støtter op og f.eks. rydder op for en kvinde, som ikke har fået 
ordnet efter sig i køkkenet. Der kan være "kø" i køkkenet mellem kl. 17 og 18, men nogle gange løser 
de det ved at lave og spise mad fælles. De fortæller, at der skal være ro på fællesarealerne efter kl.  
20, dvs. at da skal børnene være på værelserne. Den mor, som har et større barn siger, at 
sengetiderne kan være svære for ham. Imidlertid er begge kvinde enige om, at det er godt med roen 
uden børnene, fordi de så kan hygge sig og tale mere frit uden at børnene lytter med, ligesom det 
giver mulighed for at læse lektier i ro og fred.
Ved dette tilsyn fortæller medarbejderne, at de synes at de fysiske rammer er gode, i den forstand, 
at rummene er hyggelige og stedet ligger centralt, men at det fortsat er er en udfordring for 
kvinderne at de skal dele køkken og bad.

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Hellerup Krisecenter ligger i en stor ældre villa, som ikke oprindeligt er indrettet til krisecenter. Der er 
foretaget diverse ombygninger og istandsættelser hen over årene, og tilsynet vurderer, at huset 
fremstår velholdt med en hjemlig og hyggelig indretning. Krisecentret ligger centralt med bus, tog og 
butikker lige i nærheden. Imidlertid er de 11 møblerede værelser på mellem 10 og 22 m2 forholdsvis 
små, især hvis en mor bor der med flere børn. Der 3 køkkener og badeværelser, som kvinderne deles 
om. De har egne køleskabe og mulighed for at spise i køkkenet. Der er desuden fælles stue med TV, 
og også et par fælles mindre rum, hvor både og kvinder har mulighed for at sidde lidt i fred. Der en 
fælles have med legeredskaber til børn. Der er trådløs internet adgang. Endvidere vurderer tilsynet, 
at sikkerhedsforholdene er forsvarlige med en låst dør og en afskærmet have - krisecentret "ligner" 
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ikke et krisecenter udefra med f.eks. høje hegn og videoovervågning og falder helt naturligt ind med 
de andre villaer på vejen. På denne baggrund vurderer tilsynet, at de fysiske rammer i høj grad 
imødekommer kvinder og børns behov.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 109.
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Tilbudstype: § 109.
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