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Skadestue eller Center for Voldtægtsofre
Hvis kvinden skal på skadestuen, skal du ringe dertil og aftale, at hun kom-
mer. Hvis der er brug for en ledsager, kan du ringe til en frivillig og bede 
hende om at ledsage kvinden. 

Hvis der har været voldtægt, skal du som udgangspunkt kontakte politiet. 
Hvis kvinden ikke ønsker, at politiet indblandes, kan du dog ringe direkte 
til Center for Voldtægtsofre i Kolding. Hvis kvinden skal på Center for Vold-
tægtsofre, kan du ringe til en anden frivillig og bede hende om at ledsage 
kvinden. 

Husk at personer, der har været udsat for voldtægt, ikke må vaske sig (hel-
ler ikke hænder) eller skifte tøj, før de er blevet undersøgt.

Til skadestue og Center for Voldtægtsofre benyttes Falck sygetransport.
Se telefonnumre til skadestue, frivillige ledsagere, vagtlæge, Falck osv. 

på handleplanen “Samlivsvold i forbindelse med skadestuer”, som � ndes i 
Koordinerings mappen.

Vær opmærksom på, at Falck kun tillader én ledsager, det vil sige, at hvis 
en frivillig ledsager en kvinde, kan kvindens barn/børn ikke komme med i 
bilen.

Må vi gå ind på beboernes værelser?
Når en kvinde er indskrevet på et værelse, er det hendes værelse, og vi har 
som udgangspunkt ikke lov til at gå derind uden at være inviteret. Samtaler 
foregår derfor aldrig på værelserne af hensyn til din/personalets sikkerhed.

Hvis det bliver nødvendigt at ska� e dig adgang til et beboerværelse, skal I 
altid være to til stede. Dette er for din sikkerhed.

Grunde til at låse dig ind kan for eksempel være, at en beboer ikke er kon-
taktbar, og du er bekymret for, at der er sket noget, eller at kvinden er bort-
rejst og har efterladt vinduet så meget åbnet, at du kan se, at det regner ind, 
og det kan ødelægge hendes/vores ting og møbler.

Der skal være meget vægtige grunde til at låse sig ind – det må aldrig være 
for bare lige at se, om hun er der eller lignende.

Såfremt du er alene på vagt, og det skal ske akut, må du ringe til døgn-
vagten for assistance.
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Madvarer, toiletpapir, 
 køkkenruller, mv. på lager

I kælderen

Motionsmaskiner I kælder

Nøgler til skabe, cykel, osv. * Til højre for døren i det lille rum bag kontoret

Nøgler (ekstra) til værelser/safe ** I a� åst sku� e på kontoret

Oplader til mobiltelefon I kontoret

Personlige fornødenheder 
(undertøj, mv.) 

I a� åst skab i vagtværelse. Kun til til beboere 
med akut behov, fx ved ind� ytning

Spil, puslespil I skab i store legerum

Rengøringsmidler I a� åst skab i kælder. Nøgle i kontoret

Sengelinned I ua� åst skab i vagtværelse

Strygejern og -bræt I vaskerum i kælderen

Støvsuger, gulvspand, mv. Stueetage: Skab i gang ved hoveddør
Første sal: Skab i mellemgang ved badeværelse
Anden sal: Skab i mellemgang ved toilet

Symaskine, syæske, saks, mv. I a� åst skab i kælder. Nøgle i kontor

Toiletsager (hårbørster, tand-
børster og -pasta, shampoo mv.)

I a� åst skab i vagtværelse. Kun til til beboere 
med akut behov, fx ved ind� ytning

Tøj til kvinder og børn I tøjdepot på anden sal

Vaskemaskine, tørretumbler I kælder. Må ikke bruges efter kl. 22

*  Nøgler fra nøglebrættet på kontoret må ikke udleveres til beboere (undtagen 
cykelnøgle, som skal leveres tilbage til kontoret straks efter hjemkomst til huset). 

 **  Hvis en beboer har glemt sin kode til værelsets safeboks, kan hun låne en nøgle, 
som dog straks skal leveres tilbage til kontoret.

Brandslukningsmateriel
• Vejledninger/handleplan � ndes på kontoret, i vagtværelse og i beboerrum.
•  Trykvandslukkere med 9 liter vand � ndes på alle etager.

Stueetagen mellem døren til kontoret og døren til personaletoilettet.
Første sal på væggen i korridoren ved siden af døren til køkkenet.
Anden sal i mellemgangen foran beboerværelserne.

•  Brandtæppe � ndes i køkkenet, på væggen til højre for døren, når du kom-
mer ind.

•  Der er røgalarmer i alle opholdsrum, de er tilsluttet strømnettet og skal 
ikke have skiftet batteri.


