Titel:
Center for Voldsramte
- adgang til sundhedsvæsenet for voksne udsat for vold i nære relationer
Tema:
Sundhed på tværs
Stikord:
Adgang til sundhedsvæsenet, sammenhængende patientforløb, sundhedskommunikation, tværsektorielt
samarbejde, social ulighed i sundhed, vold i nære relationer, partnervold
Læring:
Lokale praksiserfaringer fra et nyt tilbud i det somatiske hospitalsvæsen for personer, hvor udsættelsen for
vold, og ikke konkret sygdom, er adgangen til sundhedsvæsenet.
Baggrund:
Over 15.000 mænd og kvinder, bosiddende i Region Hovedstaden, udsættes årligt for vold i nære
relationer. Volden kan have alvorlige helbredsmæssige og sociale konsekvenser for voldsramte, og for
deres børn.
I Region Hovedstaden besluttede man at oprette det første og hidtil eneste specifikke tilbud i
sundhedsvæsenet for personer, som har været udsat for vold i nære relationer, og Center for Voldsramte
(CfV), som er beliggende på Frederiksberg Hospital har nu været i drift siden starten af 2015.

Aktiviteter:
Målgruppen i CfV er voksne, udsat for fysisk eller psykisk vold i nære relationer. Alle kan henvise, og den
voldsudsatte kan selv henvende sig.
Vi foretager grundig tværfaglig udredning, henviser til relevant støtte og behandling indenfor både det
primære og sekundære sundhedsvæsen og kommune, og koordinerer forløb i andre instanser.
Ved gennemgang af voldsudsættelsen, livshistorien, psykiatrisk og somatisk sygehistorie, skabes overblik,
væsentligste problemer prioriteres, vi finder relevante støtte- og behandlingstilbud, samarbejder med egen
læge og kommune, og koordinerer diverse forløb. Når der er tilfredsstillende plan for det videre forløb, og
pt. har god kontakt til egen læge, afsluttes.
Hvis patientens børn har behov for særlig støtte, hjælper vi familien med at få relevant hjælp.
Forventninger:
At bidrage til opsporing af sygdom og sikring af den rette hjælp og behandling.
Resultater:
Vores erfaringer er, at der er behov for en afdeling som CfV. Mange voldsudsatte har ikke andre steder at få
hjælp, og der er ikke andre egnede tilbud inden for sundhedsvæsenet, som læger kan henvise til. Mange
søger hjælp for volden, og ikke for deres symptomer, men psykisk og somatisk sygdom opdages ofte ikke i
de gængse tilbud for voldsudsatte. Med den lægelige tilgang i CfV sikres hjælp for borgere, som ellers ikke
ville få adgang til den rette behandling.

Proces:
Løbende udvikling af tilbuddet, og egentlig evaluering, hvor vores mål for succes er, at den kortvarige
indsats i CfV vil have længerevarende effekt på patientens helbred og livskvalitet.
Webside:
https://www.frederiksberghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/center-for-voldsramte/Sider/default.aspx

