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Indledning
Partnervold mod kvinder er et omfattende problem i Danmark. I en undersøgelse fra 2018
skønnes det, at ca. 38.000 kvinder i 2017 har været udsat for fysisk partnervold1. Samtidig
skønnes det i en undersøgelse fra 2012, at ca. 33.000 børn i 2010 kan have været vidne til
fysisk vold mod en forælder2. En undersøgelse fra 2016 viser, at 17 procent af unge i alderen
14-15 år har været udsat for en eller anden form for vold i hjemmet gennem det seneste år,
mens ca. otte procent har oplevet psykisk vold inden for det seneste år3.
Det er kun en lille del af de voldsudsatte kvinder og børn, der hvert år har ophold på et
kvindekrisecenter. Danmarks Statistik har opgjort, at der i 2017 er blevet indskrevet 1.687
kvinder og 1.649 børn på et krisecenter, og der har været ca. 2.000 ophold på krisecentrene4.
Kvinder, der er indskrevet på kvindekrisecentrene, er omfattet af servicelovens § 109, som
fastslår: ’Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har
været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller
samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg
og støtte’.
Denne bilagsrapport er en beskrivelse af datagrundlaget for ’Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn
på krisecenter’. Heri er undersøgelsens metode og årsstatistikkens historie og opbygning
beskrevet. Desuden fremgår statistikgruppens deltagere, og spørgeskemaer for 2017 findes
sidst i rapporten. I årsstatistikken 2017 er der indsamlet oplysninger om kvinder fra 42
krisecentre, oplysninger om børn fra 36 krisecentre og oplysninger om henvendelser fra 39
krisecentre (se Tabel 1 og 2 nedenfor)5. 37 af disse krisecentre er organiseret i
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)6.
I ’Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn på krisecenter’ kan udvalgte nøgletal og temaanalyser
findes. Temaanalyserne handler om:


Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecentre



Vold, som kvinderne og børnene har været udsat for



Kvinders bopæl efter krisecenteropholdet

Årsstatistikken er udarbejdet af Socialstyrelsen. Kvindekrisecentrene har bidraget med
udfyldelse af skemaer, og en statistikgruppe bestående af repræsentanter fra en række
1

Deen et al., 2018, ”Vold og seksuelle krænkelser. En afdækning af omfang og udvikling af fysisk vold og
seksuelle overgreb og omfang af seksuelle krænkelser samt en analyse af erfaringer med digitale
seksuelle krænkelser”, Statens Institut for Folkesundhed.
2 Karin Helweg-Larsen, 2012, ”Vold i nære relationer. Omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark”,
Statens Institut for Folkesundhed.
3 Oldrup et al., 2016, ”Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016”, SFI – Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd.
4 Danmarks Statistik, ”Nyt fra Danmarks Statistik, Nr. 146, 10. april 2018”.
5 Der er i 2017 47 krisecentre til kvinder, der er udsat for vold. I 2017 har 42 kvindekrisecentre deltaget i
årsstatistikken.
6 Derudover er der Safehouse (RED) – for etniske minoritetsgrupper, Reden International, Bofællesskabet
Rosenly og Hanne Mariehjemmet, som er specialiserede krisecentertilbud og ligeledes organiseret i
LOKK. Disse tilbud indgår ikke i årsstatistikken, da deres målgrupper adskiller sig fra de øvrige krisecentre
i statistikken. Følgende krisecentre er ikke medlem af LOKK: Krisecentret Garvergården,
Svendebjerggård, Den Åbne Dør, Egmontgården og Krisecentret Baltic.
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kvindekrisecentre og LOKK har bidraget med faglig sparring til undersøgelsen. Undersøgelsen
og rapporten er finansieret af Socialstyrelsen. I rapporten omtales kvindekrisecentrene både
som kvindekrisecentre og som krisecentre for at variere sproget.
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Datagrundlag for Årsstatistik
2017
Tabel 1
Oversigt over udfyldte skemaer for kvinder, børn og henvendelser i årsstatistikkerne 2015-2017
Beskrivelse/målgruppe

Antal

Spørgeskema

Antal krisecentre, der
deltager

Årstal

2015

2016

2017

Indflytningsskemaer i alt

1.297

1.336

1.233

560

744

615

737

592

618

1.239

1.179

1.190

496

627

650

743

552

540

13.096

12.673

9.976

Kvinder, der ikke ønsker at

2015

2016

2017

Indflytningsskema

42

42

42

Børneskema

40

38

36

Henvendelsesskema

40

39

39

deltage
Kvinder, der deltager i
undersøgelsen

Børneskemaer i alt
Børn, hvor moderen ikke
ønsker, at barnet deltager
Børn, der deltager i alt

Registrerede henvendelser i
alt

Anm: I indflytningsskemaet og børneskemaet kan henholdsvis den samme kvinde og det samme barn optræde flere
gange i statistikken, såfremt de har haft mere end ét ophold på et krisecenter i løbet af året. På
henvendelsesskemaet er det antallet af henvendelser, der registreres, og der kan være flere henvendelser fra den
samme person.
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Tabel 2
Oversigt over krisecentre som deltager i årsstatistikken 2017
Danner
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Frederiksberg
Den Åbne Dør
Egmontgården
Esbjerg Krisecenter
Fredericia Krisecenter
Frederikshavn Krisecenter
Frederiksværk Krisecenter
Haderslev Krisecenter
Hellerup Krisecenter
Hera Døtrene, Kalundborg
Herfølge Krisecenter
Herning Krisecenter
Hillerød Kvindekrisecenter
Hjørring Krisecenter
Hobro Krisecenter
Holbæk Krisecenter – Medusa
Holstebro Krisecenter
Horsens Krisecenter
Klostermosegård, Helsingør
Kolding Krisecenter
Krisecenter for Kvinder, Aalborg
Krisecenter Odense
Krisecentret Baltic, København
Kvindekrisecentret Garvergården, København
Krisecentret Hjemmet, Nykøbing F.
Kvindecentret Røntofte
Kvindehjemmet i København
Kvindehuset i Lyngby
Kvindekrisecenter Bornholm
Kvindekrisecentret i Roskilde
Nakskov Krisecenter
Næstved Krisecenter
Randers Krisecenter
Ringsted Krisecenter
Silkeborg Krisecenter
Svendebjerggård, Hvidovre
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
Vejle Krisecenter
Viborg Krisecenter
Aabenraa Krisecenter
Aarhus Krisecenter
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Tabel 3
Oversigt over antal besvarelser, som indgår i figurerne, 2017
Titler på figurer i ”Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn på krisecenter”

Antal (n)

Figur 1
Kvinder på kvindekrisecenter opdelt efter varighed af vold i det seneste voldsforhold, 2017

618

Figur 2
Kvinder på kvindekrisecenter opdelt efter varighed af vold i kvindernes voksne liv, 2017

618

Figur 3
Kvinder på kvindekrisecenter opdelt efter bopælskommune efter krisecenterophold, 2017

618

Figur 4
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter køn og alder, 2017

1.190

Figur 5
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter antal krisecenterophold i alt i livet, 2017

540

Figur 6
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter typer af vold, som børnene har været udsat for, 2017

334

Figur 7
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter, om de har været udsat for seksuelle overgreb, 2017

331

Figur 8
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter, hvem der har udøvet fysisk og/eller psykisk vold mod barnet,

91/171

2017
Figur 9
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter typer af vold, som børnene har overværet eller overhørt mod

334

mor/søskende, 2017
Figur 10
Henvendelser opdelt efter, hvilken type af ydelse der er givet, 2017

9.976

Figur 11
Henvendelser til kvindekrisecentre opdelt efter, hvem der henvender sig, 2017

9.976

Figur nr. 12
Henvendelser til kvindekrisecentre opdelt efter, om det er en forespørgsel om en ledig plads, 2017

9.976

Figur 13
Henvendelser om en ledig plads opdelt efter, om der er fysisk plads på kvindekrisecentret, eller der

5.564

henvises til anden løsning, 2017
Figur 14
Henvendelser opdelt efter, hvor der er henvist til, når der ikke er ledig fysisk plads på

2.660

kvindekrisecentret, 2017
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Titler på figurer i ”Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn på krisecenter”

Antal (n)

Figur 15
Henvendelser opdelt efter årsager til alternative henvisninger, selvom der er plads på

1.196

kvindekrisecentret, 2017
Figur 16
Kvinder og børn på krisecenter opdelt efter gentagne ophold i alt i livet, 2017

618

Figur 17
Kvinder på kvindekrisecenter opdelt efter typen af vold, som kvinderne har været udsat for, 2017

618

Figur 18
Kvinder på kvindekrisecenter opdelt efter voldstype og gennemsnitlig opholdslængde, 2017

618

Figur 19
Kvinder på kvindekrisecenter opdelt efter, om de har været udsat for seksuelle overgreb, og om de

618

flytter tilbage til voldsudøveren efter krisecenteropholdet, 2017
Figur 20
Kvinder på kvindekrisecenter opdelt efter, om kvinden er født i Danmark og voldstype, 2017

618

Figur 21
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter voldstype og køn, 2017

334

Figur 22
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter voldstype og gennemsnitlig opholdslængde, 2017

330

Figur 23
Børn på kvindekrisecenter opdelt efter køn, og om de har overværet eller overhørt vold mod mor

334

og/eller søskende, 2017
Figur 24
Kvinder på krisecenter opdelt efter bopæl efter krisecenterophold, 2017

618

Anm: I indflytningsskemaet og børneskemaet kan henholdsvis den samme kvinde og det samme barn optræde flere
gange i statistikken, såfremt de har haft mere end ét ophold på et krisecenter i løbet af året. På
henvendelsesskemaet er det antallet af henvendelser, der registreres, og der kan være flere henvendelser fra den
samme person.
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Svarprocent og repræsentativitet
Krisecentermedarbejderne udfylder som udgangspunkt administrative oplysninger om fx ind- og
udflytningsdato for alle kvinder og børn, mens det er frivilligt for kvinderne og børnene at
deltage i den resterende del af undersøgelsen. Det samlede antal fraflyttede kvinder og børn
registreres af kvindekrisecentrene. Ved at sammenholde antal fraflyttede kvinder og børn med
antal udfyldte indflytningsskemaer og børneskemaer er det muligt at estimere svarprocenterne i
undersøgelsen for henholdsvis kvinder og børn. Opgørelserne i årsstatistikken er
repræsentative for de kvinder og børn, der deltager i undersøgelsen, og personer, som
henvender sig til et kvindekrisecenter vedrørende en konkret kvinde, der er udsat for vold.


I 2016 var andelen af udfyldte skemaer for kvinder 76 procent og for
børn 61 procent. Disse tal er i 2017 henholdsvis 68 procent og 63
procent.

Tabel 4
Andele af kvinder og børn, for hvem der udfyldes et indflytningsskema/børneskema, 2013-2017, pct.
Årstal

2013

2014

2015

2016

2017

Kvinder, der udfyldes et indflytningsskema for

81

82

74

76

68

Børn, der udfyldes et børneskema for

71

74

75

61

63

Anm: Andel af fraflyttede kvinder og børn, hvor der er udfyldt henholdsvis et indflytningsskema og et børneskema. Et
indflytnings- eller børneskema betragtes som udfyldt, hvis krisecenternavnet og indflytnings- og
udflytningsdatoen er oplyst.

Andelen af kvinder, der ønsker at deltage i den frivillige del af årsstatistikken, har svinget
henover årene. I 2016 var andelen af kvinder, der ønskede at deltage i årsstatistikken, 44
procent. Denne andel er i 2017 50 procent.
I 2016 var andelen af børn, hvor moderen ikke ønsker, at hendes barn deltager, 53 procent.
Denne andel er i 2017 55 procent.
Tabel 5
Andelen af kvinder og børn, fordelt på deltagelse i årsstatistikken, 2013-2017, pct.

Deltager
ikke

Deltager
ikke

Deltager

Deltager

Deltager
ikke

2017

Deltager

2016

Deltager
ikke

2015

Deltager

2014

Deltager
ikke

2013
Deltager

Årstal

Kvinder

60

40

73

27

57

43

44

56

50

50

Børn

65

35

55

45

60

40

47

53

45

55

Anm: Der er forskellige opgørelser for kvinder og børn, da kvinderne besvarer et skema om dem selv, og et for deres
børn. Kvinderne giver samtykke til at deltage i statistikken, og til at deres børn deltager.
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Tabel 6
Oversigt over skemaer, formål, indhold og respondent

Formål

Henvendelsesskemaet

Indflytningsskemaet

Børneskemaet

Belyser at krisecentrene

Viden om kvinderne på

Viden om børnene på

rådgiver en bredere gruppe af

krisecenter.

krisecenter.

Kvinder på krisecenter.

Børn på krisecenter.

Fx om hvilke ydelser, der er

Fx antal ophold i alt i livet,

Fx alder, køn, antal

givet ved en henvendelse,

typer af vold, kvinderne har

ophold i alt i livet, typer

hvem der henvender sig, om

været udsat for, varighed af

af vold, børnene har

henvendelsen drejer sig om en

vold og bopæl efter

været udsat for eller har

ledig plads, og hvorvidt der er

krisecenterophold.

været vidne til, og

voldsudsatte kvinder,
pårørende og fagfolk end de
kvinder, der hvert år har
ophold på et krisecenter, og
hvor der er ca. 2.000 ophold
årligt7.
Omhandler

Telefoniske, personlige og
skriftlige henvendelser til et
krisecenter om en voldsudsat
kvinde.

Indhold af skemaet

plads, og om krisecentret

bopæl efter

henviser til et andet tilbud.

krisecenterophold.

Spørgeskema udfyldt af

Krisecentermedarbejder.

Krisecentermedarbejder.

Krisecentermedarbejder.

Spørgsmål besvaret af

Krisecentermedarbejder.

Kvinden i samarbejde med

Barnet og moderen i

krisecentermedarbejder.

samarbejde med
krisecentermedarbejder.

7

Danmarks Statistik, ”Nyt fra Danmarks Statistik, Nr. 146, 10. april 2018”.
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De tre spørgeskemaer
Datamaterialet for ’Årsstatistik 2017 - Kvinder og børn på krisecenter’ er udarbejdet på
baggrund af tre forskellige spørgeskemaer: Et henvendelsesskema, et indflytningsskema og et
børneskema. Alle spørgeskemaer er udarbejdet af Socialstyrelsen. Spørgeskemaerne består
primært af spørgsmål med lukkede svarkategorier. Ved spørgsmål, hvor det ikke er muligt at
lave udtømmende svarkategorier, kan krisecentermedarbejderne under ’andet’ skrive
uddybende svar på vegne af kvinden eller barnet.
For at sikre en så ensartet forståelse af spørgsmålene som muligt, præciseres centrale
begreber med en kort tekst i skemaet, hvis det er relevant. Spørgeskemaerne er udfyldt og
besvaret af forskellige personer.
Tabel 6 ovenfor viser formålet, målgruppen, indholdet af de tre spørgeskemaer, og hvem der
henholdsvis har besvaret og udfyldt skemaet. Som det fremgår af Tabel 6, er det både
krisecentermedarbejdere, kvinder/mødre og børn, der besvarer spørgsmålene i indflytnings- og
børneskemaet. Data i årsstatistikken skal derfor ses i lyset af, hvem der har besvaret
spørgsmålet, da det indvirker på, hvordan svarene kan fortolkes. Henvendelsesskemaet
besvares af krisecentermedarbejdere.
Indflytnings-, børne- og henvendelsesskemaerne udfyldes via elektroniske spørgeskemaer,
som krisecentermedarbejdere taster oplysninger i. Dataindsamlingen har fundet sted fra 1.
januar 2017 til 31. december 2017.
Undersøgelser, som baserer sig på spørgeskemaer, og særligt undersøgelser, som vedrører
tabuiserede emner eller besvares af personer i en særlig sårbar position, er forbundet med en
række metodiske begrænsninger, herunder repræsentativitet, formulering og forståelse af
spørgsmål og konteksten, hvori spørgeskemaerne er besvaret.

Samtykke og brug af spørgeskemaerne
Før deltagelse i årsstatistikken får kvinder, der har ophold på et kvindekrisecenter, udleveret en
folder, som informerer om undersøgelsen og om samtykke til at deltage heri. Det er frivilligt, om
kvinder og deres eventuelle børn ønsker at deltage i undersøgelsen. Kvinderne giver skriftligt
samtykke til at deltage i undersøgelsen, ligesom de giver skriftligt samtykke til, at deres
eventuelle børn bliver interviewet. Krisecentermedarbejderne udfylder spørgeskemaerne for at
sikre, at kvinderne kun bliver stillet de spørgsmål, som personalet finder det socialfagligt
forsvarligt at stille i den givne situation. Spørgsmålene kan bruges i det pædagogiske arbejde,
idet det kan være lettere at tale om volden, når der bliver stillet konkrete spørgsmål om den.
Kvinderne og børnene kan fortrænge voldsepisoder, som bliver fremkaldt ved, at de bliver
spurgt om dem. Der er således mulighed for at tale om det, der er sket. For de kvinder, der kun
har opholdt sig på kvindekrisecentret i få dage, vil der typisk kun være registreret få oplysninger
om deres opholds længde og enkelte baggrundsdata. Kvindekrisecentrene skal som
udgangspunkt registrere nogle få oplysninger om den enkelte kvinde og hendes eventuelle
børn, som er med på krisecenter.
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Opgørelse over ind- og udflytninger
På indflytningsskemaet og børneskemaet er der indsamlet data om de kvinder og børn, der er
fraflyttet et kvindekrisecenter i 2017. Kriteriet om fraflytning betyder, at der for alle kvinder og
børn, der indgår i årsstatistikken, kan indhentes information om opholdets varighed og om, hvor
de flytter hen efter krisecenteropholdet. Den del af årsstatistikken, som er baseret på data fra
henholdsvis indflytningsskemaet og børneskemaet, er således en statistik over de kvinder og
børn, der i 2017 er fraflyttet et kvindekrisecenter. Det betyder, at kvinder og børn, der er flyttet
på kvindekrisecenter før 2017, men først er fraflyttet i 2017, indgår i årsstatistikken 2017.
Kvindekrisecentrenes medarbejdere overfører ved årsskiftet oplysninger til næste års statistik
fra de indflytningsskemaer og børneskemaer, der vedrører kvinder og børn, som fx er flyttet ind i
2017, men endnu ikke er flyttet ud ved årsskiftet.

Opgørelse over henvendelser
På henvendelsesskemaet registreres henvendelser til kvindekrisecentrene i 2017, og det er
antallet af henvendelser og ikke personer, der er opgjort i ’Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn
på krisecenter’. En henvendelse defineres som rådgivning af en person, som henvender sig til
krisecentret om problemstillinger vedrørende en konkret kvinde, som er udsat for vold. Vold
omfatter fysisk og psykisk vold, herunder trusler om vold. En henvendelse kan også dreje sig
om ledig plads til en voldsramt kvinde. Hvis en kvinde har henvendt sig flere gange, eller hvis
der har været flere henvendelser, der drejer sig om den samme kvinde, er det i begge tilfælde
talt med som en henvendelse. Henvendelser om konkrete kvinder, der er udsat for vold, kan
komme fra forskellige personer. De kan fx komme fra kvinder, som selv er udsat for vold,
familiemedlemmer til en voldsudsat kvinde, politi, den sociale bagvagt eller en kommunal
sagsbehandler. Flere personer kan henvende sig samtidigt om den samme kvinde fx ved
fremmøde på et krisecenter. Hvis flere personer henvender sig samtidigt, registreres det som én
henvendelse. Henvendelserne sker telefonisk, ved personligt fremmøde eller skriftligt.

Etik
Det er vigtigt for pålidelighed og validitet af data, at der er etableret en god kontakt
mellem mor/barn og krisecentermedarbejderen, inden interviewet finder sted. Det er derfor en
forudsætning, at der eksisterer et tillidsfuldt forhold mellem intervieweren og den, der svarer på
spørgsmålene, ligesom det er nødvendigt, at intervieweren har gjort sig etiske overvejelser om,
hvilke reaktioner spørgsmålene kan medføre hos kvinderne og børnene, og hvordan kvinder og
børn støttes i den forbindelse.

Kvinder og børn tælles med flere gange
Kvinder og deres eventuelle børn, der har haft ophold på et kvindekrisecenter flere gange inden
for samme år, udfylder spørgeskemaerne flere gange. De tælles derfor med flere gange i
statistikken. I rapporten skrives der imidlertid af formidlingsmæssige årsager ’antal kvinder og
børn på kvindekrisecenter’ frem for ’antal ophold af kvinder og børn på kvindekrisecenter’. Idet
der i denne undersøgelse ikke foreligger cpr-numre på alle kvinder og børn, er det ikke muligt at
opgøre, hvor mange unikke kvinder og børn, der har været på kvindekrisecenter i 2017. Det
samlede antal ophold er ikke udtryk for antallet af unikke kvinder og børn, der har ophold på et
kvindekrisecenter i løbet af 2017. Derimod er antal ophold en indikator på kvindekrisecentrenes
belastningsgrad. Det samme gør sig gældende for antallet af henvendelser til krisecentrene, da
flere personer kan henvende sig omkring den samme kvinde mere end én gang i løbet af et år.
Endelig skal det tilføjes, at kvinder og deres eventuelle børn er i en ny situation, hver gang de
kommer på krisecenter, og det er derfor relevant, at de indgår flere gange i samme årsstatistik.
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Databearbejdning
Data fra indflytningsskemaet, børneskemaet og henvendelsesskemaet er i 2017 blevet
bearbejdet i databehandlingsprogrammet SPSS. Skemaerne er registreret elektronisk.
Årsstatistikken er baseret på tre separate spørgeskemaer, hvorfor databearbejdningen af de tre
spørgeskemaer foretages i tre forskellige datamatricer. Al databehandling er foregået hos
Socialstyrelsen. Undersøgelsen følger gældende databeskyttelsesregler.

Figurer i statistikken
Figurerne i statistikken angives som hovedregel i procent. Sammenlagt giver procenterne ikke
altid 100 i totalen på grund af muligheden for at kunne vælge flere svarmuligheder eller pga.
afrunding til hele tal. Under figurerne er der angivet eventuelle relevante anmærkninger. I Tabel
3 fremgår antal besvarelser for hvert af de spørgsmål, som indgår i nøgletallene, og antal
besvarelser for spørgsmål, der indgår i temaanalyserne.
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Årsstatistikkens historie og
opbygning
Historie
Årsstatistikken, der handler om de voldsudsatte kvinder, som har haft ophold på et kvindekrisecenter, har været udgivet siden 1999. I 2004 blev den suppleret med en årsstatistik for
børn på krisecenter. I 2009 udkom en fælles årsstatistik for kvinder og børn på krisecenter. Fra
1999 til 2010 har årsstatistikken været udarbejdet i samarbejde mellem Socialstyrelsen og
LOKKs statistikgruppe, finansieret af Social- og Integrationsministeriet og udgivet i LOKKs
navn. Fra 2011 til 2014 er statistikken udgivet af Socialstyrelsen og finansieret af Social- og
Integrationsministeriet.
Årsstatistikken for 2015, 2016 og 2017 er udgivet og finansieret af Socialstyrelsen. Fra 2015 og
frem er årsstatistikken delt op i en hovedrapport, hvor nøgletal og temaanalyser fremgår, og
bilagsrapporter. I bilagsrapporten, Metode, er undersøgelsens design og datagrundlag
beskrevet. Statistikken udarbejdes fortsat i samarbejde mellem kvindekrisecentrene,
Socialstyrelsen og LOKK.

Temaanalyser
Hvert år i årsstatistikken er der temaanalyser, som går i dybden med udvalgte områder.
Temaanalyserne for 2017 er vist i ’Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn på krisecenter’.
Nedenstående tabel viser temaanalyserne for 2017.
Tabel 7
Oversigt over temaanalyser i 2017 om kvinder og børn



Temaanalyse 1: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecentre



Temaanalyse 2: Vold, som kvinderne og børnene har været udsat for



Temaanalyse 3: Kvinders bopæl efter krisecenteropholdet
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Basisspørgsmål
I årsstatistikken indgår en række faste basisspørgsmål, der medtages hvert år. Tabel 8 viser,
hvilke spørgsmål det drejer sig om.
Tabel 8
Årsstatistik over tid om kvinder og børn på krisecenter – basisspørgsmål
BASIS
Kvinder















Alder
Fødeland
Statsborgerskab
Højest fuldførte uddannelse
Tidligere krisecenterophold i indeværende
år
Tidligere krisecenterophold i kvindens liv
Udsat for fysisk vold
Udsat for psykisk vold
Udsat for seksuelle overgreb
Udsat for materielle ødelæggelser
Udsat for økonomisk kontrol
Varighed af vold i kvindens seneste
voldsforhold
Varighed af vold i kvindens voksenliv
Kvindens boform efter krisecenterophold

BASIS
Børn













Alder
Køn
Tidligere krisecenterophold i
indeværende år
Tidligere krisecenterophold i barnets liv
Udsat for fysisk vold
Udsat for psykisk vold
Udsat for materiel vold
Udsat for eller mistanke om seksuelle
overgreb
Vidne til vold mod mor
Vidne til vold mod søskende
Underretning til kommuner
Barnets bopæl efter krisecenteropholdet
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Tak
Krisecentermedarbejdere og statistikgruppen
Krisecentermedarbejdere har i en travl hverdag med arbejdet med de voldsudsatte kvinder og
børn afsat tid til at interviewe kvindekrisecentrets beboere og udfylde spørgeskemaerne i forbindelse med undersøgelsen. De skal derfor have en særlig tak. En statistikgruppe bestående af
medarbejdere fra kvindekrisecentrene og LOKK skal også takkes for det gode samarbejde både
med udformningen af spørgeskemaer og fagligt input og forslag til den endelige rapport.
Statistikgruppen for årsstatistikken 2017 består af Trine Lund-Jensen (sekretariatschef, LOKK),
Lene Johannesson (formand, LOKK), Lone Skov Møller (leder, Aalborg Krisecenter), Ane Voss
(leder, Holbæk Krisecenter – Medusa), Sara Andersen (videnskonsulent, Danner), Mette Marie
Yde (leder af Kommunikation og viden, Danner), Bente Kongerslev (bestyrelsesmedlem, Dansk
Kvindesamfunds Krisecenter), Mette Bak (souschef, Kvindehjemmet), Maria Holst (Kvindehuset
i Lyngby), Tove Schirmer (leder, Den Åbne Dør), Dorte Rambo (kontaktperson, Den Åbne Dør)
og Karin Houmann (leder, Holstebro Krisecenter).
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Spørgeskemaer
Indflytningsskema 2017
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Børneskema 2017
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Henvendelsesskema 2017
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