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1 Indledning til LOKK årsstatistik 2004 

LOKK årsstatistisk 2004 er baseret på oplysninger fra 35 kvindekrisecentre samt speci-
fikke oplysninger om 1.817 kvinder og 1.695 børn, der i 2004 har boet på krisecenter. 
Næsten alle kvinderne er på krisecenter på grund af en mandlig voldelig partner eller 
tidligere partner. Undersøgelsen udføres af Videns- og Formidlingscentret for Socialt 
Udsatte for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Undersøgelsen og rap-
porten er finansieret af Socialministeriet. 

Oplysningerne er indhentet via løbende spørgeskemaundersøgelser, hvor krisecentrenes 
medarbejdere udfylder tre forskellige spørgeskemaer. Ved hver henvendelse til krisecent-
ret udfyldes et enkeltsidet spørgeskema om henvendelsens art og om kvinden, som hen-
vendelsen omhandler. 33 krisecentre har udfyldt henvendelsesskemaer. Ved årets udgang 
udfylder krisecentrene et oplysningsskema, der indeholder oplysninger om det enkelte 
krisecenters virksomhed og organisatoriske forhold. Dette skema er udfyldt af 35 krise-
centre. Hertil kommer, at der hver gang en kvinde flytter ind på krisecentret udfylder en 
faguddannet krisecentermedarbejder et 12 siders kortlægningsskema. Dette skema er 
udfyldt af 34 krisecentre. Sidstnævnte skema er i 2004 væsentlig udvidet i forhold til de 
tidligere år1. I årsstatistikken er det primært de oplysninger, der er sammenlignelige med 
tidligere år, der vil blive behandlet. De øvrige meget omfattende oplysninger om kvin-
derne vil blive behandlet i den separate rapport ’Når vold er hverdag – en undersøgelse 
af mænds vold mod kvinder i nære relationer’, der udkommer i efteråret 2005. I rappor-
ten findes en mere nuanceret beskrivelse af kvindernes familiemæssige og sociale bag-
grund, voldens karakter og mødet med det sociale hjælpesystem.  

Spørgeskemaerne er udfyldt af ansatte og frivillige ved krisecentrene under samtale med 
kvinderne. 

Alle spørgeskemaer scannes og bearbejdes statistisk af Videns- og Formidlingscenter for 
Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte).  

VFC Socialt Udsatte har i samarbejde med LOKK’s statistikgruppe udarbejdet de an-
vendte spørgeskemaer og manualer, og konsulent på VFC Socialt Udsatte Vibeke Ly-
becker Jensen har analyseret data.  

I opgørelsen over det samlede antal indflytninger på krisecentrene kan den enkelte kvin-
de optræde flere gange. Det skyldes, at kvinderne registreres anonymt i det statistiske 
program. Konsekvensen er, at kvinder og børn, der har boet flere gange på krisecenter, 
indenfor dataindsamlingsperioden også tæller med flere gange i statistikken.  

Årsstatistikken består af to dele. Den første del er en analysedel, der beskriver generelle 
tendenser på krisecenterområdet, herunder den vold kvinderne har været udsat for. I 
denne del beskrives også krisecentrenes organisatoriske forhold og de kvinder, der bor 
på krisecentrene. Den anden del af årsstatistikken er en bilagsdel, der består af tabeller, 
hvor centrale oplysninger er opgjort for de enkelte krisecentre.  

                                                 
1  Dette har muligvis betydet, at der ikke er blevet udfyldt skemaer for samtlige kvinder, der har været på krisecenter 

i 2004. Det er ikke altid etisk muligt at stille en række meget personlige spørgsmål til kvinder, der kun opholder sig 
kort tid på krisecentrene. 
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Ønsket er, at årsstatistikken 2004 vil informere og besvare nogle af de mange spørgsmål, 
der kontinuerligt stilles til krisecenterområdet, og at den vil indgå som et vidensgrundlag 
i de kommende strukturomlægninger, som også vil få indflydelse på krisecenterområdet.  

 

Juni 2005. 
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2 Oplysninger om organisatoriske forhold 

Oplysningerne om krisecentrenes organisatoriske forhold omfatter i alt 35 krisecentre. 
Hvis man ønsker at sammenligne statistikken med 2003, skal man være opmærksom på, 
at der i 2003 indgik 37 krisecentre i statistikken2.  

2.1 Krisecentrenes institutionsform og finansieringsform 

Hovedparten af krisecentrene har en hel eller delvis driftsaftale med offentlige myndig-
heder. 10 af krisecentrene får hele driften betalt af amtet gennem en driftsaftale, mens 17 
krisecentre får dele af driften betalt. Herudover er 6 krisecentre egentlige amtsinstitutio-
ner efter Servicelovens §93a. Endelig er 2 krisecentre selvejende institutioner uden drifts-
aftale med offentlige myndigheder. Det ene af disse to finansieres udelukkende via op-
holdsbetalinger, mens det andet krisecenter desuden finansieres via fonde, puljer, støtte-
kreds og gaver. Oplysninger om de enkelte krisecentres institutionsform forefindes i 
bilag 1 bagerst i hæftet. 

Driftsaftalerne er på næsten alle krisecentrene indgået med amterne, og 9 krisecentre har 
dertil en driftsaftale med kommunen. På 12 krisecentre gives driftstilskuddet til bestemte 
formål såsom husleje, løn til leder og øvrige ansatte, mens driftstilskuddet på 8 centre 
gives til et bestemt antal pladser. 

3 krisecentre har ændret finansieringsform i løbet af 2004. På et krisecenter er tilskuddet 
blevet fordoblet, fordi antallet af pladser er blevet udvidet, og på et andet krisecenter er 
tilskuddet øget med det formål at forankre Krib-stillinger3. På det tredje krisecenter4 har 
kommunen opsagt bevillingen. Dette krisecenter skal nu finde nye måder at finansiere 
dele af driften på. 

Den samlede omsætning på krisecentrene i 2004 er på kr. 93.110.041. Fordelingen af 
indtægtskilder på de enkelte krisecentre fremgår af bilag 2, hvor det også fremgår, at kri-
secentrene har meget ulige økonomiske vilkår at arbejde under. Sammenlignet med år 
2003 er den samlede økonomiske omsætning steget med 6 %5. Dette kan dog ikke tages 
som udtryk for, at krisecentrene generelt har fået væsentlig flere penge i forhold til antal-
let af pladser - en række krisecentre har i 2004 et dårligere økonomisk grundlag end i 
2003, selvom de fortsat har samme antal pladser. Stigningen i den samlede omsætning 
skyldes derimod, at nogle krisecentre har fået langt flere pladser, og at nogle krisecentre 
har fået ekstra penge fra en statslig pulje til ombygning for også at skabe adgang for han-
dikappede voldsramte kvinder6. 

                                                 
2   I 2004 er Hirtshals krisecenter og Frederikssund krisecenter udgået af statistikken. 
3  Med Socialministeriets Krib-pulje fra 1996 blev en del pædagogstillinger oprettet på krisecentrene. Denne pulje er 

nu ophørt, hvorfor stillingerne må finansieres på anden måde. 
4  Herning krisecenter. 
5  Stigningen er for de krisecentre, der indgår i statistikken i både 2003 og 2004. 
6  Dette drejer sig om krisecentrene i Frederiksværk, Ringsted, Kalundborg, Holstebro og Århus. 
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2.2 Oplysninger om opholds- og kostbetaling 

Der er stor forskel på opholdsbetalingen på de forskellige krisecentre. For kvinderne 
varierer den samlede opholds- og kostbetaling fra 40 kr. til 350 kr. og for børnene fra 0 
kr. til 350 kr. På halvdelen af krisecentrene er den samlede opholds- og kostbetaling for 
kvinderne dog maksimalt 85 kr. Kun på 25 % af krisecentrene er opholds- og kostbeta-
lingen på 125 kr. eller derover. For børnene er opholds- og kostbetalingen på halvdelen 
af krisecentrene maksimalt 30 kr. og på 25 % af krisecentrene på mindst 46 kr. Oplys-
ninger om opholds- og kostbetaling fordelt på krisecentre findes i bilag 3. 

10 krisecentre angiver, at de har modtaget brugerbetaling fra kommunen i 2004, og 26 
krisecentre at de har modtaget egenbetaling fra nogle af kvinderne. Se bilag 2. Det er 
forsat krisecentrenes erfaring, at kommunerne forsøger at finde det billigste tilbud til 
kvinden, hvilket ikke nødvendigvis er det nærmeste eller sikkerhedsmæssigt mest hen-
sigtsmæssige. Det er problematisk såvel for de voldsramte kvinder som for krisecentrene, 
at der er så store forskelle på krisecentrenes generelle økonomiske grundlag, da det med-
fører store forskelle i opholdsbetalingen, og i de faglige tilbud krisecentrene har. Det er 
fx ikke alle krisecentrene, der har døgnbemanding, ligesom personalenormeringer/antal 
af frivillige varierer meget på landsplan. 

2.3 Tilsyn på krisecentrene 

Ifølge retssikkerhedslovens §39 har amtsrådet pligt til at føre tilsyn med, hvordan de 
(amts)kommunale opgaver løses. I 2004 er der ført tilsyn på 83 % af krisecentrene. Se 
bilag 4. Hyppigheden af amtets tilsyn varierer meget fra krisecenter til krisecenter. På 
knap halvdelen af krisecentrene er der ført tilsyn halvårligt eller hyppigere, mens der for 
20 % føres tilsyn årligt, og der for 14 % føres tilsyn hvert andet år. På 6 % af krisecent-
rene er der ikke formaliserede eller regelmæssige tilsyn.  

På de 29 krisecentre, hvor der føres tilsyn, omhandler tilsynet hyppigst flere forskellige 
forhold. Figur 1 på næste side viser hvilke forhold, der bliver ført tilsyn med. På næsten 
alle krisecentrene (27 krisecentre) føres der tilsyn med tilbuddet til brugerne, på 23 krise-
centre føres der tilsyn med organisatoriske forhold, og på 22 krisecentre føres der tilsyn 
med de fysiske rammer. Kategorien ’Andet’ dækker i høj grad over tilsyn med udvikling 
af kvalitetsstandarder.  
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Figur 1. Forhold tilsynet har omfattet7 
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Udover tilsynet med de (amts)kommunale opgavers udførelse er kommunen ifølge ser-
vicelovens §6 også forpligtet til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge 
under 18 år lever. Dette har til formål, at kommunen så tidligt som muligt får kendskab 
til de børn eller unge under 18 år, der har behov for særlig støtte.  

Kommunen, som krisecentret ligger i, har på 17 % af krisecentrene ført tilsyn med alle 
børn på krisecentret. På 23 % af krisecentrene er der ført tilsyn med nogle børn. Under-
søgelsen ”5.230 børn på krisecenter”8 viser, at kun godt en tredjedel af børnene var i 
stand til at reagere hensigtsmæssigt på de psykosociale belastninger, de har været udsat 
for, og at en lille tredjedel af børnene i undersøgelsen var deciderede behandlingskræ-
vende. Familiesituationen, børn på krisecentre lever i, betyder, at denne gruppe af børn 
og unge kan forventes at have særlige behov for støtte fra det kommunale hjælpesystem. 
Det er derfor bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen (49 %) af krisecentrene angiver, 
at kommunen ikke har ført tilsyn med nogen af børnene. 3 krisecentre har ikke svaret på 
spørgsmålet. Bilag 5 viser på hvilke krisecentre, der i 2004 er blevet ført tilsyn med børn 
og unge under 18 år9. 

                                                 
7  Figuren læses således: søjlerne læses fra venstre mod højre og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppe-

fra og ned. 
8  Hanne L. Behrens 2002: 5230 børn på krisecenter – en deskriptiv undersøgelse. Formidlingscentret for socialt arbejde, 

Esbjerg. (Nu Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte). 
9  I LOKK børnestatistik 2004 beskrives, hvor mange børn på krisecenter, der har været udsat for vold og børnenes 

reaktioner på volden. 
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3 Krisecentrenes kapacitet 

3.1 Ressourcer og personalefordeling 

Antallet af ansatte varierer meget fra krisecenter til krisecenter. Det ulige økonomiske 
grundlag krisecentrene har for deres drift, afspejler sig således også i antallet af ansatte. 
Bilag 6 og 7 viser antallet af hhv. fuldtidsansatte og deltidsansatte på de enkelte krise-
centre. Det er kun et enkelt af de 35 krisecentre, der ikke har en lønnet leder. 

I 2004 er der 157 personer ansat fuld tid på krisecentrene. De fuldtidsansatte fordeler sig 
med 31 pædagoger til børnene, 29 socialrådgivere/socialformidlere, 42 (soci-
al)pædagoger, 5 sygeplejersker, 1 psykolog, 2 kontoruddannede, 13 med andre uddannel-
ser, 24 uuddannede og 10 i jobtræning. I forhold til 200310 er dette et fald på 2 personer. 

Der er desuden 31 krisecentre, der angiver, at de har pædagog(er) ansat særligt til børne-
ne (se bilag 8), hvilket er 8 krisecentre flere end i 2003.  

Antallet af personer ansat i deltidsstillinger er sammenlignet med 2003 steget med 21 
personer til 101 personer i 2004. Disse er fordelt på 4 pædagoger til børnene, 5 social-
rådgivere/socialformidlere, 14 (social)pædagoger, 1 sygeplejerske, 4 psykologer, 20 kon-
toruddannede, 7 med andre uddannelser, 22 uuddannede og 24 i jobtræning. For de del-
tidsansatte er det særligt antallet af (social)pædagoger, der er steget. Derudover er der 
også en væsentlig stigning i antallet af personer i jobtræning. Dette kan være problema-
tisk, hvis personen erstatter det reelle behov for fast personale. Personer i jobtræning er 
desuden kun på krisecentrene i en kortere periode, og kan derved ikke være med til at 
sikre kontinuiteten i indsatsen overfor de voldsramte kvinder. 

3.2 Frivillige 

Antallet af frivillige er meget forskellig på krisecentrene. Se bilag 9. På 6 krisecentre er 
der ikke nogen frivillige. På de øvrige 29 krisecentre, er der 1.584 frivillige medarbejdere i 
2004 fordelt på 1.447 aktive og 137 passive frivillige. Det samlede antal frivillige er her-
ved steget med 60 personer i forhold til 200311. Stigningen dækker over, at antallet af 
andre aktive frivillige er steget med 219 personer, mens antallet af aktive vagter er faldet 
med 139 personer, og antallet af passive frivillige er faldet med 14 personer. 

3.3 Henvendelser til krisecentrene 

Undersøgelsen af henvendelser til krisecentrene i 2004 omfatter oplysninger fra 33 krise-
centre fordelt over hele landet.  

I 2004 har der været 9.639 henvendelser til krisecentrene. Se bilag 10. Dette er en stig-
ning på næsten 5 % i forhold til 2003. 81 % af henvendelserne er telefoniske. Halvdelen 

                                                 
10  Her sammenlignes kun de krisecentre, der er indgår i statistikken i begge år. 
11  Her sammenlignes kun de krisecentre, der er indgår i statistikken i begge år. 
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af telefonopkaldene kommer fra kvinden selv, 13 % fra en sagsbehandler, 7 % fra et 
andet krisecenter, 7 % fra et familiemedlem, 6 % fra en veninde, 3 % fra politiet, 2 % fra 
et sygehus og 1 % fra den sociale bagvagt/døgnvagt.  

1.788 personer har henvendt sig personligt til krisecentret. I 55 % af disse tilfælde hen-
vender kvinderne sig alene, mens kvinder i 18 % af tilfældene har børn med allerede ved 
henvendelsen. I 6 – 7 % af de personlige henvendelser er kvinden ledsaget af hhv. en 
veninde eller af et familiemedlem. 

3.4 Henvendelser om ledig plads eller rådgivning 
I 2004 har der været 4.973 henvendelser om en ledig plads på et krisecenter, 4.961 hen-
vendelser om rådgivning og 862 henvendelser om andet. ’Andet’ dækker i overvejende 
grad over samtaler med krisecentermedarbejderne, hotline12 og i mindre udstrækning 
efterlysninger af kvinder på krisecenter. Blandt krisecentrenes medarbejdere er der ikke 
en entydig fælles forståelse af, hvad samtaler dækker over. Samtaler med krisecentermed-
arbejderne er ikke decideret rådgivning, men kan indeholde elementer af rådgivning og 
vejledning. Samtalerne kan handle om ’hvordan det går’, men kan også være støtte og 
information til at klare forskellige møder i forbindelse med fx samvær, statsamt, retten, 
socialforvaltning, bo alene, arbejde, børn. Bilag 11 viser henvendelsernes art fordelt på 
krisecentre. 

I forhold til 2003 er der et lille fald på 3 procentpoint i antallet af forespørgsler om en 
ledig plads, men til gengæld en stigning på 13 % i antallet af henvendelser om rådgivning 
og en stigning på 11 % i antallet af henvendelser om andet. Samme tendens ses, når man 
sammenligner med år 2002. Se figur 2.  

 
Figur 2.   Henvendelsens art13 
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12  Krisecentrenes voksen hotline er en telefon med nummer 70 20 30 82, der er åben 24 timer i døgnet. Den bliver 

passet på skift af forskellige krisecentre. Samme krisecentre passer endvidere børnehotlinen for Foreningen for 
børn i voldsramte familier. Denne børnehotline med nummer 20 67 05 06 har åbent daglig fra kl. 10 – 17. 

13  Figuren læses således: søjlerne læses fra venstre mod højre og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppe-
fra og ned. 
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Der er forskel på henvendelsernes art, når kvindernes alder14 og nationalitet tages i be-
tragtning. For kvinder med dansk national status er der tendens til, at de yngre kvinder i 
højere end de ældre, henvender sig for at få en plads, se figur 3. 53 % af de 18 - 29-årige 
danske kvinder henvender sig om en plads, mens andelen af danske kvinder over 60 år, 
der henvender sig om en plads kun er 34 %. Den lille gruppe kvinder under 18 år er en 
undtagelse herfra, men dette skyldes formentligt, at man skal være fyldt 18 år for at kun-
ne flytte ind på et krisecenter. For kvinder med anden nationalstatus end dansk, er der 
ikke samme tydelige mønster, og uanset alder efterspørger de i langt højere grad en plads 
end de danske kvinder. Størst er efterspørgslen på en plads blandt den store gruppe af 18 
- 29-årige kvinder med anden nationalitet end dansk. 68 % af disse kvinder har henvendt 
sig for at få en plads.  

 
Figur 3. Andel kvinder, der henvender sig om en plads fordelt på alder og 
nationalitet 
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For kvinder med dansk nationalstatus er der næsten dobbelt så mange af de kvinder, 
er på kontanthjælp

der 

-

e i samme grad 
ger en plads på krisecenter, kan være, at de er bedre økonomisk og socialt stillet og 

erfor har muligheder. En anden forklaring kan være, at disse kvinder søger andre løs-
ninger, der indebærer mindre risiko for statustab end det at flytte ind på et krisecenter. 

                                                

15(60 %), der henvender sig for at søge om en plads, i forhold til de 
kvinder, der enten er i arbejde eller under uddannelse (31 - 36 %). Dette tyder på, at det i 
særlig grad er de kvinder, der har en dårlig økonomi og et sparsomt netværk, der kom
mer på krisecentrene, formentlig fordi de ikke har andre muligheder. Undersøgelser vi-
ser, at ca. 41.000 kvinder fra alle samfundslag hvert år udsættes for vold fra nuværende 
eller tidligere partner16. En forklaring på, at andre voldsramte kvinder ikk
sø
d

 
14  Alderen på kvinden er kun kendt på godt halvdelen (5.360) af de 9.639 henvendelser, mens kvindens nationale 

status er kendt for 82 % af kvinderne. 
15  For de 5.363 kvinder, der er angivet som danske, kendes forsørgelsesgrundlaget kun for 3.077 kvinder, svarende til 

57 %. Konklusionerne bygger derfor på et noget usikkert grundlag, og skal kun bruges som indikator på en mulig 
tendens. 

16  SUSY 2000, Statens Institut for Folkesundhed. 
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I forh -
ning. . Mens 49 - 55 % af de danske kvinder over 18 år henvender sig 
for at få rådgivning, gælder det kun 32 - 37 % af kvinderne med anden nationalstatus end 
dansk. LOKK har nu i et par år med støtte fra Integrationsministeriet tilbudt såvel råd-
givning til fagfolk som anonym telefonrådgivning til unge med etnisk minoritetsbag-
grund. Disse andre rådgivningsmuligheder er formentlig en væsentlig forklaring på, at 
andelen af unge med minoritetsbaggrund, der henvender sig om rådgivning, er lavere end 
for danske kvinder generelt. Sprogbarrierrer kan være en anden forklaring på at ikke-
danske kvinder i mindre grad henvender sig for at få rådgivning. Uanset nationalitet ef-
terspørger de helt unge under 18 år i særlig grad rådgivning.  Det skyldes bl.a. at nogle 
ved, at de skal være fyldt 18 år for at kunne flytte ind på et krisecenter.  

 
Figur 4. Andel kvinder, der henvender sig om rådgivning, fordelt på alder 
og nationalitet 

old til efterspørgslen på rådgivning har kvindernes nationale status ligeledes betyd
Dette ses i figur 4
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3.5 Henvisning til anden løsning end plads på krisecentret 

På trods af at færre kvinder har henvendt sig til krisecentrene for at anmode om en 
plads, er det stadig kun 64 %17 af kvinderne, der er plads til på krisecentrene ved første 
henvendelse til krisecentret. For de i alt 2.017 kvinder, der bliver henvist til en anden 

69 
isecentrets målgruppe, 87 fordi krisecentret ikke 

ar ressourcer til kvindens/børnenes problemer, og 72 kvinder afvises, fordi krisecentret 
ikke har plads til medfølgende børn. Dertil kommer, at der for 456 kvinder er angivet 
andre grunde til, at hun ikke kan flytte ind. Af disse kan nævnes, at kvinden er handikap-
pet/plejekrævende (21 kvinder), psykisk syg (30 kvinder), har et misbrug (39 kvinder), at 

                                                

løsning end at flytte ind på det pågældende krisecenter, er pladsmangel på krisecentret 
stadig den hyppigste årsag. I 1.558 tilfælde svarende til 77 % af de kvinder der afvises, er 
pladsmangel én af grundene. Se figur 5 og bilag 12. 

Der kan godt være flere grunde til, at kvinden bliver henvist til en anden løsning. 2
kvinder afvises, fordi de ikke tilhører kr
h

 
17  De 64 % indeholder 228 kvinder, der bliver henvist til en anden løsning, selvom der principielt er plads på krise-

centret. Det betyder, at det kun er 59 % af de kvinder, der søger om en plads, der rent faktisk får en. 
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komm rhed18 (26 kvinder). Andre 
grunde kan dog også være, at kvinden ikke tilhører krisecentrets målgruppe (29 kvinder) 
eller ’blot’ har et boligproblem (48 kvinder).  

n få en plads på krisecentrene, fordi 
de har andre alvorlige problemer end det at være voldsramte. De henvises videre fordi 

unen ikke vil betale (23 kvinder) eller på grund af sikke

Der er således tale om, at en gruppe kvinder ikke ka

krisecentrene ikke har de fornødne personalemæssige ressourcer og den nødvendige 
ekspertise til at hjælpe voldsramte kvinder med fx misbrug eller psykiske lidelser. 

 
Figur 5. Årsager til henvisning til anden løsning19 
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3.6 Antal pladser på krisecentrene 

På de 35 krisecentre der er med i statistikken for 2004, er der 258 pladser til kvinder og 
293 pladser til børn. Der er således samlet set 551 pladser på krisecentrene, hvilket er 14 
pladser mindre end i år 200320. Fordelingen af pladser til hhv. kvinder og børn har dog 
ændret sig lidt ved, at der sammenlignet med år 200321er flere pladser til kvinder og lidt 
færre pladser til børn. Kalundborg og Frederiksværk krisecentre har i særlig grad fået 
flere pladser. Kalundborg Krisecenter er flyttet til et større hus, og begge krisecenter skal 
i fremtiden også kunne rumme handikappede kvinder.  

Der er meget stor forskel på krisecentrenes størrelse. Mens det mindste krisecenter har 
plads til tilsammen 5 kvinder eller børn, har det største krisecenter i alt 62 pladser. Halv-

                                                 
18  For disse kvinder søger krisecentrene at finde et alternativt opholdssted/krisecenter, hvor sikkerheden i højere 

grad kan tilgodeses.  
19  Det har været muligt at angive flere grunde til, at kvinden henvises til en anden løsning. Derfor er summen af 

tabellen mere end 2.017.  

Figuren læses således: søjlerne læses fra venstre mod højre og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppe-
fra og ned. 

20  For de krisecentre, der indgår i statistikken begge år. 
21  Der er forskelle i krisecentrenes optællingsmetode af antal pladser fra år til år. Derfor kan ændringen i fordelingen 

af antal pladser ikke tages som udtryk for en reel ændring. 
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delen af krisecentrene har samlet set 12 pladser eller derunder. En oversigt over antallet 

På 3 krisecentre er kapaciteten øget med 5 – 9 pladser i løbet af 2004, og på et enkelt 
krisecenter er kapaciteten mindsket med 2 pladser på grund af manglende brandsikring. 

af pladser til kvinder og børn på de enkelte krisecentre findes i bilag 13. 
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4 Ophold og opholdslængde på krisecentrene 

å 36 %. Der har også været 148 færre kvinder 

Faldet i antallet af kvinder og børn lg en i antallet af nat-
ninger skal ses i lyset af, at der fortsat er en stor gruppe kvinder, der på grund af plads-
mangel bliver henvist til en anden løsning end at flytte ind på det pågældende krisecenter. 
Nedgangen i antallet af overnatninger kan således ikke umiddelbart tages som udtryk for, 
a ange krisecenterpladser, elle  behovet er væsentligt mindsket. Det er 
ikke ud fra datama ald, men krisecentrene 
v  indflytninger vernatninger i 2004 delvis skyldes en sti-

t at 

Dette gennemsnitstal dækker 
over meget store forskelle i kvindernes opholdslængde; fra 0 til 637 døgn. 15 % af kvin-

6 

således kun kortvarigt på krisecenter. Bilag 16 viser kvindernes opholdslængde i interval-

4.1 Indflytninger og overnatninger  

I 2004 er i alt 1.817 kvinder og 1.695 børn flyttet ind på et af de 34 krisecentre, der ind-
går i statistikken22. Se bilag 14. Tilsammen har der været 112.322 overnatninger på krise-
centrene23. Kvinderne har haft 61.195 overnatninger og børnene har haft 51.128 over-
natninger. Se bilag 15. Sammenlignet med de tilsvarende tal fra året før, er dette et fald 
på 20.349 overnatninger svarende til 15 %. Det er særligt antallet af overnatninger for 
børn, der er faldet, hvilket bl.a. er udtryk for, at der i 2004 har været 263 færre børn på 
krisecenter, hvilket svarer til en nedgang p
på krisecenter svarende til et fald på 8 %. 

, og som fø e heraf nedgang  over

t der er for m r at
terialet muligt at identificere årsagen til dette f

urderer, at det lavere antal  og o
gende tilbageholdenhed fra kommunernes side overfor at betale for kvindernes ophold. 
Det er altså krisecentrenes opfattelse, at kommunerne i perioden i højere grad har søg
finde billigere løsninger for de voldsramte kvinder end et krisecenterophold. 

4.2 Gennemsnitlig opholdslængde 

Kvinderne har i gennemsnit været 33 døgn på krisecenter. 

derne benytter kun krisecentret en enkelt nat, 25 % af kvinderne er på krisecenter i 2- 
døgn, 28 % i 7 – 30 døgn og 20 % i 31 - 90 døgn. Langt størstedelen af kvinderne er 

ler fordelt på krisecentre.  

Sammenlignet med 2003 er den gennemsnitlige opholdslængde 3 døgn mindre end i 
2004. Dette skyldes bl.a., at der i 2003 statistikken indgår en kvinde, der har været på 
krisecenter i over 3 år, hvilket trækker gennemsnittet op. Sammenligner man i stedet for 
75 %-kvartilen24 for de to år, er den på 37 dage i 2003 og 40 dage i 2004. Dvs. at for de 

                                                 
22  Det er muligt, at

ret. Fx har Fred
 nogle krisecentre ikke har udfyldt spørgeskemaer for samtlige kvinder, der har boet på krisecent-

ericia meddelt, at de mangler at indsende oplysninger om 12 kvinders opholdslængde. Det er der-

 er 
ng fortsat bor på krisecenter indgår ikke i statistikken for 2004. Dette betyder, 

at opgørelsen af antal overnatninger i årsstatistikken ikke nødvendigvis er samstemmende med optællingerne for et 
kalenderår for de enkelte krisecentre. 

24   75%-kvartilen angiver den periode, som 75 % af kvindernes ophold er mindre eller lig med. 

for muligt, at det faktiske antal overnatninger, der har været på krisecentrene, er højere end det, der indgår i stati-
stikken. 

23  Antallet af overnatninger omfatter de kvinder, der er flyttet ud af krisecentret i 2004. Således vil overnatningerne 
for en kvinde, der er flyttet ind i 2003 og flyttet ud i 2004 indgå med samtlige antal overnatninger. Kvinder, der
flyttet ind i 2004, men ved året udga
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25 % af kvin en 3 dage 
længere i 2004 end i 2003. 

Sammenligner man den gennemsnitlige opholdslængde for kvinder født hhv. i Danmark 
og udenfor Danmark, ses det ligesom de tidligere år, at de da ødte r gennem-
snitligt er væsentlig kortere tid på krisecenter, nemlig knap 27 døgn mod 44 døgn for 
kvinder født u

Igen kan besk ilerne. S bel 1 et om kvin-
derne er født i Danmark eller ej, så er halvdelen af dem højest 11 - 12 nætter på krisecen-
ter – for denne gruppe har fødeland altså ingen betydning. Betydningen af fødeland slår 
igennem for den gruppe af kvinder, der er lang tid på krisecenter. Mens 75 % af de 
danskfødte kvinder er på krisecenter i op til 33 døgn, er 75 % af kvinderne født udenfor 
Danmark på k

derne, der har været længst tid på krisecenter, er opholdslængd

nskf  kvinde

denfor Danmark.  

rivelsen nuanceres ved at inddrage kvart e ta . Uans

risecenter i op til 54 døgn. 

Tabel 1. Opholdslængde fordelt på fødeland 
 Dansk født Ikke-dansk født Alle 

Gennemsnit 27 44 34 
25 %-kvartil 3 3 3 
50 %-kvartil 11 12 11 
75 %-kvartil 33 54 40 
Maksimal opholdslængde 637 590 637 

Andelen af kvinder, der har været på krisecenter i mere end 90 døgn, er over dobbelt så 
stor for kvinder født udenfor Danmark som kvinder født i Danmark. Kun 6 % af de 
ansk fødte kvinder er på krisecenter i mere end 90 døgn og 2 % i mere end et halvt år.  
or k nde 15 %, der har været på krise-

center i mere end 90 døgn og 5 % i mere end et halvt år. Den lange opholdstid på krise-
centret skyldes bl.a. ventetid på bolig, socialforvaltningens lange sagsbehandlingstid og 
ikke mindst ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark. 

4.3 Forhold der har medført forlængelse af kvindernes op-
hold 

Der er 315 kvinder, for hvem der har været forhold, som har forlænget deres ophold. 
Ventetid på bolig er årsag for over halvdelen af kvinderne. Se tabel 2 på næste side samt 
bilag 17 og 18. 21 % af kvinderne angiver fortsat trussel/farer som årsag til, at deres op-
hold er blevet forlænget. For disse 65 kvinder er der altså sikkerhedsmæssige grunde til, 
at deres opholdstid på krisecenteret er væsentligt over gennemsnittet. Disse kvinder er 
gennemsnitlig på krisecenter i 87 døgn. 21 af de 65 kvinder har været på krisecenter i 
mere end de 90 døgn, der bliver betragtet som den øvre grænse for et midlertidigt krise-
centerophold. 

 

d
F vinder, der ikke er født i Danmark, er det tilsvare

21 % angiver kvindens/familiens situation og 20 % angiver socialforvaltningens behand-
lingstid som en af årsagerne til, at opholdet er blevet forlænget. Andre årsager er bl.a. at 
14 kvinder søger om dansk opholdstilladelse, og at 7 kvinder er i gang med en retssag 
eller forældremyndighedssag. 
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Tabel 2. Forhold, der har medført forlængelse af kvinder-
nes ophold 

 Antal Procent 

Ventetid på bolig 185 59 % 
Fortsat trussel/fare 65 21 % 
Kvinden /familiens sociale situation 65 21 % 
Socialforvaltningens sagsbehandlingstid 64 20 % 
Mangelfuld integration 21 7 % 
Manglende tolkemulighed 1 0 % 
Andet 50 16 % 
Ved ikke/uoplyst 23 7 % 
Antal kvinder med forlænget ophold 315  

Gruppen af kvinder, hvor der er forhold, der har medført forlængelse af deres ophold, er 
karakteriseret ved, at de i højere grad er født udenfor Danmark, ikke har dansk statsbor-
gerskab, er enlige frem for samlevende og at de er på kontanthjælp eller revalidering frem 
for i arbejde, på dagpenge eller under uddannelse. 

4.4 Tidligere ophold på krisecenter 

Det er bemærkelsesværdigt, at 37 % af kvinderne tidligere har boet på krisecenter, og af 
disse har 42 % været på krisecenter mere end én gang tidligere. Se figur 6.  

 
Figur 6. Antal tidligere krisecenterophold25 
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Disse tal understreger, at kvinderne fortsat har brug for hjælp og støtte, efter de er flyttet 
fra krisecentrene, samt at en stor del af de kvinder, der var på krisecenter i 2004, vil have 
brug for at komme det igen senere. Behovet for længerevarende efterværnstilbud er såle-

                                                 
25  Figuren læses således: figurfelterne læses med uret og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppefra og 

ned. 
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des presserende og essentielt, hvis man skal forebygge kvindens behov for krisecenter-

 

ophold i fremtiden. 
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5 Kvindernes baggrund  

I dette kapitel beskrives kvindernes alder, nationalitet, status (hvis de ikke er danske 
statsborgere), civilstand og forsørgelsesgrundlag. Som noget nyt i årsstatistikken for 2004 
vil kvindernes uddannelsesbaggrund desuden blive inddraget. 

5.1 Kvindernes aldersfordeling 

Kvindernes alder er opdelt i 10 års intervaller startende med dem under 20 år og slutten-
de med gruppen over 60 år. Kvindernes aldersfordeling kan ses i figur 7 og bilag 19. Li-
gesom de foregående år er størstedelen af kvinderne på krisecentrene mellem 20 og 39 
år. 34 % er mellem 20 og 29 år, 37 % er 30 - 39 år. Kun halvt så mange (17 %) er mellem 
40 og 49 år, mens 8 % er over 50 år. Aldersfordelingen ligner således de tidligere års.  

 
Figur 7. Aldersfordeling i procent 
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Der er fortsat en kraftig overrepræsentation af kvinder uden dansk statsborgerskab på 
krisecentrene. 30 % har ikke dansk statsborgerskab, hvilket stort set er samme andel som 

tabel: 

Over halvdelen (62 %) af de 552 kvinder uden dansk statsborgerskab er familiesammen-
førte, 13 % af kvinderne har status som flygtninge, 9 % som indvandrere og 2 % som 
asylansøgere. Se figur 8 og bilag 21.  

5.2 Kvindernes nationalitet og fødeland 

året før. Se bilag 20. Til sammenligning har ca. 5 % af alle kvinder i Danmark ifølge 
Danmarks Statistik ikke dansk statsborgerskab (Danmarks Statistik, Statistikbanken 
BEF3).  
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Figur 8. Kvindernes status, hvis de ikke er danske statsborgere26 
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Kvinderne uden dansk statsborgerskab er karakteriseret ved, at langt størstedelen (73 %) 
er gift, at 60 % har været i Danmark i mindre end 7 år og at kun 15 % af kvinderne har 
et arbejde, mens de resterende er på overførselsindkomster. 

I denne årsstatistik bliver kvindernes fødeland ligesom de tidligere år brugt som en indi-
kator for etnicitet og grad af dansk kulturelt tilhørsforhold. 

isecentre, der ikke er født i Dan-

 største andel af kvinder 

. 

                                                

Der er sket en lille stigning i antallet af kvinder på kr
mark. I 2002 udgjorde denne gruppe 40 %, i 2003 udgjorde de 44 % og i 2004 er denne 
andel steget til 46 %. De 802 kvinder, der ikke er født i Danmark, kommer fra 89 for-
skellige lande, hvilket kan ses i bilag 22. Det er derfor ikke uproblematisk at betragte 
disse kvinder som én gruppe med en række fælles karakteristika. Kvinderne kommer, 
som det ses af figur 9, først og fremmest fra mellemøsten. Den
(11 %) med andet fødeland end Danmark kommer fortsat fra Tyrkiet27 og dernæst fra 
Irak (9 %) og Iran (7 %), men der er også en relativ stor andel af kvinderne (6 %) fra 
Grønland. De grønlandske kvinder er naturligvis formelt danske men optræder i stati-
stikken som selvstændig gruppe, da de udgør en (udsat) minoritet i det danske samfund
En samlet oversigt over hvilke lande kvinderne kommer fra, findes i bilag 23. 

 

 
26  Figuren læses således: figurfelterne læses med uret og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppefra og 

ned. 
27  I 2003 havde 12,4 % af alle indvandrere og efterkommere i Danmark Tyrkiet som oprindelsesland (Pedersen m.fl. 

2003). Når 10,8 % af kvinderne med andet fødeland end Danmark kommer fra Tyrkiet, er dette således blot en af-
spejling af befolkningens generelle sammensætning.  
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Figur 9. De 15 hyppigst forekomne fødelande for kvinder der ikke er født i 
Danmark28 
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I årsstatistikken for 2003 blev det fremhævet, at ikke-danskfødte kvinder generelt er yng-
re end de danskfødte kvinder på krisecentrene. Denne forskel på aldersfordelingen 
blandt hhv. danskfødte og ikke danskfødte kvinder eksisterer stadig, men forskellen er i 
2004 indsnævret med et par procentpoint. Ser m
dansk fødeland inden for hver enkelt aldersgruppe, er det i figur 10 tydeligt, at der i den 

an på fordelingen af hhv. dansk og ikke-

lille gruppe af kvinder under 20 år er en meget stor andel kvinder, der ikke er født i 
. 

 
Danmark. Denne andel falder, jo ældre kvinderne er

Figur 10. Procentvis fordeling af kvindernes fødeland inden for de enkelte 
aldersgrupper 
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28  70 % af de kvinder, der ikke er født i Danmark, kommer fra ét af disse 15 lande. 
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5.3 Kvindernes sprog og tolkebrug 

Langt størstedelen (78 %) af kvinderne på krisecentrene forstår og taler dansk ubesværet, 
16 % kan forstå dansk, men kan kun udtrykke sig på dansk i korte vendinger, og 6 % af 
vinderne taler slet ikke dansk. Se bilag 24. 

 som tidligere 

e hjælp og støtte for 
blot at få praktiske foranstaltninger i hverdagslivet til at fungere . Det er således pro-

inderne, at andelen af ikke-
ført flere økonomiske midler til 

k

Hvis man inddrager kvindernes fødeland, er billedet, som det ses i tabel 3 nedenfor et 
noget andet. Er kvinden født i Danmark taler 99,7 % dansk, men er kvinden født uden-
for Danmark, er det kun godt halvdelen, der taler godt dansk, mens lidt mere end hver 
tredje kvinde taler lidt dansk og 13 % ikke taler dansk. I forhold til år 2003 er dette et 
fald på 1,2 procentpoint i andelen af ikke-dansk fødte kvinder, der taler godt dansk. Det-
te skal ydermere ses i lyset af, at andelen af kvinder født udenfor Danmark,
nævnt har været stigende de senere år. Undersøgelser viser, at det er meget ressource-
krævende for krisecentrene at have ikke-dansktalende kvinder boende, da de udover de 
umiddelbare sproglige barrierer også har behov for meget omfattend

29

blematisk for krisecentrenes muligheder for at hjælpe kv
dansktalene kvinder er stigende medmindre, at de får til
at løfte denne opgave.  

  

  Tabel 3. Ikke-dansk fødte kvinders danskkundskaber 
 Procent Antal 

Kvinden taler dansk 52 % 411 
Kvinden taler lidt dansk 35 % 273 
Kvinden taler ikke dansk 13 % 101 
I alt 100 % 785 
Ved ikke 17 

At færre kvinder taler godt dansk betyder, at behovet for tolkning er steget yderligere i 
forhold til 200  293 kvinder har behov for tolk. Det 
svarer til, at 16 % af samtlige af de kvinder, der har været på krisecenter i 2004 har behov 
for tolk, hvilket er 3 procentpoint flere end i 2003. Det svarer samtidig til, at hver tredje 
ikke-dansk fødte kvinde har behov for tolk. Datamaterialet viser, at behovet for tolk 
hænger sammen m  har opholdt Danmark, således, at jo læn-
gere tid kvinden har været i Danmark, des bedre er hendes danske sprog. 

For 186 kvinder er der søgt om tolk og for 96 % af disse, er tolken bevilget.  Der er såle-
des bevilget tolk til 10 % af alle de kvinder, der har været på krisecenter i 2004. Tolkene 
finansieres i overv en, men også krisecentrene er med til at 
finansiere tolkebr

For 7330 kvinder er det vurderet, at der er brug for tolk uden at der er blevet ansøgt om 
tolkebistand. For to tredjedele af disse kvinder skyldes det formentlig, at de har været på 
krisecentret i under 1 uge. Da kvinderne kommer fra mange forskellige lande og derfor 

                                                

3. Se bilag 25. I 2004 vurderes det, at

ed, hvor længe kvinden sig i 

ejende grad af bopælskommen
ugen.  

 
29  Se fx Dannerhusets rapport ’Projekt ikke-dansktalende kvinder på krisecenter – en evaluering og erfaringsopsam-

ling’ fra 2005. 
30  Der er 34 kvinder, for hvem det enten er uvist, om der er søgt om tolk, eller hvor der ikke er svaret i begge spørgs-

mål. 
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har mange forskellige sprog og dialekter, er en mulig forklaring også, at det ikke er muligt 
at finde en egnet tolk til det pågældende sprog. 

5.4  Kvindernes civilstand og børn 

e (31 %) af de enlige 

9 % af de enlige kvinder angiver et voldeligt familiemedlem, og 13 % angiver 
trusler fra et familiemedlem som årsag til, at de er på krisecenter. 

Figur 11. Kvindernes civilstand og børn 

Størstedelen af kvinderne på krisecentrene er enten samlevende eller gift – kun 27 % af 
kvinderne er enlige. Se figur 11 og bilag 26. Det er værd at bemærke, at årsagen til op-
hold på et krisecenter for langt hovedparten af de 481 enlige kvinder er vold eller trusler 
om vold fra en partner eller tidligere partner. Næsten hver tredj
kvinder er udsat for vold fra en tidligere ægtefælle/samlever/kæreste. Hertil kommer at 
knap hver femte (18 %) enlige kvinde angiver, vold fra en nuværende partner som en af 
årsagerne til, at hun er på krisecenter. Så selvom kvinderne ikke er samlevende med deres 
partner eller har brudt forholdet til den, der udøver vold, fortsætter volden mod dem. 
Dette understreger, hvor vanskeligt det er for kvinderne at slippe ud af et voldeligt for-
hold. Kun 1
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Langt hovedparten (69 %) af kvinderne har børn under 18 år, og 53 % af alle kvinder har 
børn med sig på krisecentret. I årsstatistikken for 2006 vil det blive undersøgt nærmere, 
hvor de børn under 18 år, der ikke er med på krisecenter befinder sig, mens moderen er 
på krisecenter. Der er ingen forskel på andelen af dansk fødte og ikke-dansk fødte kvin-
der, der har børn under 18 år. Kun lidt større andel af de ikke-dansk fødte kvinder har 
børn med på krisecenter i forhold til de danskfødte kvinder. 56 % af de ikke-dansk fødte 
kvinder og 51 % af de danskfødte kvinder har børn med på krisecenter.  

 

I 2004 har 1.695 børn været med deres mor på et af de 34 krisecentre, der indgår i årssta-
tistikken31. I 2003 var der 1.958 børn på de samme krisecentre, hvilket svarer til et fald på 

                                                 
31  Årsstatistikken for børn på krisecentre 2004 giver en nærmere beskrivelse af disse børn. 
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263 børn eller 13 %. I 2003 var der i gennemsnit 1 barn pr. kvinde på krisecentrene, 
mens der i 2004 er 0,93 barn pr. kvinde. Så selv når man tager højde for, at der i 2004 var 
færre kvinder på krisecenter, er der et fald i antallet af børn på krisecentre. 

I 2004 var der 958 kvinder, der havde deres barn med på krisecenter. I gennemsnit havde 
de 1,8 barn med sig hver. 46 % af dem havde ét barn med, 38 % havde 2 børn med, 10 

ovedparten af kvinderne er forsørget af offentlige ydelser. Mindre end hver femte 
selvforsørgende via en lønindkomst32. Hertil kommer, 

at 5 % af kvinderne er på sygedagpenge. Nogle kvinder går på sygedagpenge, når de flyt-
ter ind på et krisecenter. Disse kvinder kan således godt have fast tilknytning til arbejds-
markedet. Samlet set har mindre end hver fjerde kvinde (22 %) således fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Se tabel 4 og bilag 27. Denne lave andel er stabil i forhold til tidligere 
år33. Kvindernes fødeland har betydning for deres arbejdsmarkedstilknytning. 27 % af de 
kvinder, der er født i Danmark har en lønindkomst eller er på sygedagpenge, mens det 
kun er 18 % af de kvinder, der ikke er født i Danmark. Til sammenligning kan nævnes, at 
68 % af samtlige 15-66-årige kvinder i Danmark er i beskæftigelse (Danmarks Statistik, 
Statistikbanken tabel: AKU1).  

    Tabel 4. Forsørgelsesgrundlag 

% havde 3 børn med, og de resterende 6 % havde 4 - 6 børn med.  

5.5 Kvindernes forsørgelsesgrundlag 

H
kvinde (17 %) på krisecentrene er 

  Antal Procent
Lønindkomst 308 17 %
Dagpenge 119 7 %
Sygedagpenge (barsel) 90 5 %
Kontanthjælp 733 41 %
Revalidering 28 2 %
Pension 174 10 %
Statens uddannelsesstøtte - SU 61 3 %
Forsørget af manden 60 3 %
Andet 33 2 %
Ved ikke 169 10 %
Total 1.775 100 %
Uoplyst 42  
Samlet total 1.817  

Kvinderne på krisecentrene har således generelt en meget dårlig arbejdsmarkedstilknyt-
ning, og det kan som følge heraf forventes, at de også er økonomisk dårligt stillede, og at 
de har et dårligere netværk end gennemsnitskvinden. Dette kan både økonomisk og soci-
alt vanskeliggøre et nyt liv væk fra den voldsudøvende mand.  

                                                 
32  For under halvdelen af de kvinder, der henvender sig til krisecentrene, kendes deres forsørgelsesgrundlag. Selvom 

det er et meget usikkert datagrundlag at udtale sig på, er det interessant, at der blandt disse kvinder er næsten dob-
belt så mange (31 %), der er i arbejde. Der er således noget, der tyder på, at en større andel af de kvinder, der har 
arbejde, bruger krisecentrene til rådgivning, men ikke flytter ind. 

33  På de norske krisecentre er tilknytningen til arbejdsmarkedet en del højere. I rapporten ’Hva vil du vite om menns 
vold mot kvinnor?’ fremgår det, at 29 % af kvinderne på krisecenter i 2003 enten havde lønnet fuldtids- eller del-
tidsarbejde. 
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Ser man for eksempel på de 37 % af kvinderne, der tidligere har været på krisecenter, har 
 og derved en fast 
så mange (29 %) 

3 % af alle kvinderne. Det er især 

l. 
af kvinder har under 10 % en lønindkomst, og de vil 

jde. Til sammenligning hermed har 
30 - 40 % af kvinderne med en kort, mellemlang eller lang uddannelse et arbejde. Det er 
i dannelsesniveauet for er secentrene 
med det generelle uddannelsesniveau i befolkningen, men nogle nøgletal kan alligevel 
f kvindelige befo dført en 
g tilsvarende ta %. D d adskiller 
k  befolkninge nerelt elen af 
kvinder med hhv. en mellemlang eller lang videregående uddannelse.  

vindernes højest opnåede udda lses-
u 

kun 16 % af disse kvinder har en lønindkomst eller er på sygedagpenge
tilknytning til arbejdsmarkedet. Til sammenligning har næsten dobbelt 
af de kvinder, der ikke tidligere har været på krisecenter en lønindkomst eller er på syge-
dagpenge. 

5.6 Kvindernes uddannelsesbaggrund  

Kvindernes uddannelsesbaggrund34 er kun oplyst for 6
blandt de kvinder, der har været på krisecenter i under en uge, at svarprocenten er meget 
lav. Følgende beskrivelse er derfor kun baseret på de kvinder, der har været på krisecen-
ter i mere end en uge, herved bliver svarprocenten 80 %. 

Kvindernes uddannelsesbaggrund kan ses i tabel 5. 38 % af kvinderne har højest en 9. k
folkeskoleeksamen. I denne gruppe 
formentlig også i fremtiden have svært ved at få arbe

kke muligt direkte at sammenligne ud  kvind ne på kri

remhæves. I 2003 havde 36 % af den danske 
rundskoleuddannelse – på krisecentrene er de

lkning højest ful
t 

vinderne på krisecentrene sig ikke væsentligt fra
l 51 erimo
n ge  i and

Tabel 5. K nne
nivea

 Antal Procent 
5-7 kl. 112 14 % 
Uafsluttet folkeskole 47 6 % 
9 kl. 144 18 % 
10 kl. 103 13 % 
Gymnasial udd. 73 9 % 
Faglært 80 10 % 
Kort videregående udd. 113 14 % 
Mellemlang videregående udd. 108 13 % 
Lang videregående udd. 30 4 % 
Andet 11 1 % 
Total 821 100 % 
Ved ikke/uoplyst 256  
Samlet total 1.077  

I den særskilte rapport ’Når vold er hverdag – en undersøgelse af mænds vold mod kvin-
der i nære relationer’35, er kvindernes sociale og familiemæssige baggrund beskrevet nær-

                                                 
34  Kvindernes uddannelsesniveau er konstrueret ud fra to spørgsmål og skal her belyse kvinderne højst opnåede 

uddannelsesniveau i betydningen den længste uddannelse. 
35  Rapporten udkommer i efteråret 2005. 
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mere, t kvin-
den e

 

 herunder forekomsten af misbrug eller vold i barndomsfamilien, og hvorvid
r vokset op hos begge sine forældre. 
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6 Kvindernes oplysninger om volden  

95 % af kvinderne på krisecentrene har været udsat for vold i deres voksenliv36. Vold og 
vin-

se 
 boligmangel37 

trusler om vold fra ægtefælle/samlever eller kæreste er den hyppigste årsag til, at k
derne har søgt om plads på et krisecenter. Som det fremgår af tabel 6, angiver mere end 
hver tredje kvinde en voldelig ægtefælle/samlever/kæreste som én af årsagerne til, at de 
er på krisecenter, mens hver tiende angiver trusler fra en sådan som årsagen. 380 kvinder 
angav mere end én grund til, at de var på krisecenter. 

5 % af kvinderne var ikke på krisecenter på grund af vold eller trusler om vold. Af dis
er det dog værd at bemærke, at 42 kvinder var på krisecenter på grund af
og 22 på grund af psykisk sygdom eller misbrug – en gruppe, der ikke hører ind under 
krisecentrenes primære målgruppe, men hvor krisecentrene alligevel er et af de steder, 
hvor de kan få midlertidigt ophold. 

Tabel 6. Årsager til at kvinden er på krisecenter 
 Antal Procent 
Voldelig ægtefælle/samlever/kæreste 656 36 % 
Trusler fra ægtefælle/samlever/kæreste 337 19 % 
Voldelig tidligere ægtefælle/samlever/kæreste 182 10 % 
Trusler fra tidligere ægtefælle/samlever/kæreste 104 6 % 
Voldeligt familiemedlem 132 7 % 
Trusler fra familiemedlem 105 6 % 
Vold eller trusler fra andre 31 2 % 
Dårlig familiesituation 17 1 % 
Boligløs 42 2 % 
Psykisk syg eller misbrug 22 1 % 
Andre grunde 70 4 % 
Uoplyst 204 11 % 
Antal kvinder i alt 1.817  

6.1 Voldens former  

Vold kan antage flere forskellige former. FN definerer vold mod kvinder som følger: 
 

Udtrykket “vold mod kvinder” betyder enhver kønsbaseret voldshandling, der påfører eller 
sandsynligvis vil påføre kvinder fysisk, seksuel eller psykisk skade eller lidelse, herunder 

                                                 
36  Der er 268 kvinder, der ikke positivt har angivet, at de har været udsat for vold. Af disse er der ikke svar fra  182 

kvinder, for 55 kvinder er der svaret ’ved ikke’ og for kun 31 kvinder, er der svaret nej. De kvinder, der helt sikkert 
ikke har været udsat for vold, har primært være på Kvindehjemmet (Jagtvej). Hovedparten af de kvinder, hvorom 
der er svaret ’ved ikke’ har kun opholdt sig på krisecentret i kort tid.  

37   31 af de 42 boligløse kvinder boede på Kvindehjemmet (Jagtvej). 
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trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten dette fin-
der sted i det of 38fentlige liv eller i privatlivet.”   
 

Vold er altså ikke kun fysisk vold, men kan også være psykisk, seksuel, materiel eller 
elov er bl.a. psykisk vold endnu ikke kriminaliseret 

r om vold. 

. 

d på særligt den psykiske og seksuelle vold, fordi deres opfattelse af grænserne 
 

ppighed og konsekvensern lde et i rappor-
te  ’Når vold er hverdag – en und se s v  k æ
ner’. 

Næsten alle kvinderne har været udsat for psykisk vold. Se tabel 7 og b 8. Den
ki r fx kontrollerende, ydm eller isolerende adfærd fra den voldsudøven-
des side, trusler om vold enten overfor børnene r overf inden Også lan
st af kvinderne har været t for fy vold i f  af fx ub, kas  
sp mte (22 %)  voldsr  kvind r vær t for kv
ningsforsøg, 15 % har været indespærret, 16 % er blevet slået med ge  mens 2
% mte kvinder er bleve ndem t eller u  for v d skyde
ben. Lidt under hver tredje kvinde har enten været udsat for materiel vold i form af øde-
læggelse af fx indbo eller for økonomisk vold åderet
eg onomiske midler eller tvu ælds , hv dybt matisk

e 

økonomisk vold. I den danske straff
og de med ikke officielt anerkendt s

Oftest er kvinderne på krisecentrene udsat for flere forskellige former for vold samtidig
For kvinder, der har været udsat for vold i en længere periode, kan det være vanskeligt at 
sætte or
for normal og afvigende adfærd forskydes. Der er derfor i spørgeskemaet spurgt relativt
detaljeret til hvilke former for vold, kvinderne har været udsat for. Voldens former, vol-
dens hy e af vo

ersøgel
n bliver behandlet mere detaljer

 af mændn old mod vinder i n re relatio-

ilag 2  psy-
ske vold e ygende 

 elle or kv  selv. gt 
ørstedelen udsa sisk orm slag, sk t eller
ark. Mere end hver fe af de amte er ha et udsa æl-

nstand  – 4 
 af de voldsra t bræ ærke dsat old me vå-

, hvilket oftest er mang
sætning

lende r  
 for 
over 

ne øk ngen g ilket er  proble
kvinderne ved en eventuel skilsmisse. Til slut er det interessant også at bemærke, at mer
end hver femte kvinde har været udsat for en eller anden form for seksuel vold såsom 
voldtægt eller tvang til andre seksuelle ydelser.  

Tabel 7. Voldsformer, som kvinderne har været udsat 
for i voksenlivet 

 Antal Procent
Psykisk vold 1.417 92 %
Fysisk vold 1.284 83 %
Materiel vold 470 30 %
Økonomisk vold 454 29 %
Seksuel vold 338 22 %
Samlet antal kvinder udsat for 
vold i voksenlivet 1.549

De fleste kvinder er udsat for flere former for vold samtidig. Der er fx kun 48 kvinder, 
der angiver udelukkende har været udsat for fysisk vold39, mens 1.222 kvinder (79 %) h
været udsat for både fysisk og psykisk vold. Næsten halvdelen af kvinderne er udsat for 
mindst 3 forskellige former for vold og 119 kvinder svarende til 8 % af de voldsramte 

ar 

                                                 
38  Violence against women, Beijing Platform for Action, § 113. Oversat fra engelsk. Den fulde tekst kan ses på 

www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm 
39  Den psykiske vold eksisterer altid sideløbende med den fysiske vold i kraft af den latente trussel om, at den fysiske 

vold vil finde sted igen. 
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kvinder, har været udsat for samtlige af de fem ovenstående former for vold. Dette vid-
ner om, at vold mod kvinder er et ganske omfattende og komplekst fænomen og rammer
mange aspekter af kvindernes liv indgående. 

6.2 Periode volden har været del af kvindens voksne liv 

Beskrivelserne af hvor længe volden har været en del af kvindens voksne liv, omhandler 

 

kun de kvinder, der har været på krisecenter i mere end 7 døgn. Dette skyldes, at det ikke 
nlige og detaljerede spørgsmål til kvinder, der lige 

er ankommet til et krisecenter. Svarprocenten på disse spørgsmål er af samme grund 

. 

ne liv 

er etisk forsvarligt at stille meget perso

meget lav for de kvinder, der har været på krisecenter i under en uge40.  

For langt de fleste kvinder har volden været en del af deres liv i en længere årrække. Det-
te gælder både volden kvinden har været udsat for i det seneste forhold, dvs. det forhold, 
der har forårsaget, at kvinden er på krisecenter, og den vold kvinden generelt i sit voksne 
liv har været udsat for af en nuværende og/eller tidligere kæreste/ægtefælle.  

Kun for hver femte kvinde har volden i det seneste forhold stået på i mindre end et år
Se figur 12. For næsten halvdelen har volden stået på imellem 1 og 4 år. Det er bemær-
kelsesværdigt, at volden for hver tredje kvinde har stået på i mindst 5 år alene i det sene-
ste forhold, og at den for godt 5 % af kvinderne har stået på i mindst 16 år. En stor del 
af kvinderne har således været længe i det voldelige forhold, inden de kom på krisecen-
ter. 
 

Figur 12. Periode volden har været del af kvindens voks
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Kun 13 % af kvinderne har generelt været udsat for vold fra en nuværende og/eller tidl
gere ægtefælle/samlever/kæreste i deres voksne liv i under 1 år, se figur 12. 40 % af kvin
derne har været udsat for vold i 1 – 4 år, 15 % i 5 - 7 år, 11 % i 8 – 10 år, 10 % i 11 - 15 
år. For ikke mindre end 83 kvinder svarende til 12 %, har volden fra en nuværende 

i-
-

                                                 
40  Svarprocenten for kvinder, der har været på krisecenter i over 1 uge, er  71 % på spørgsmålet om volden i det 

seneste forhold og 64 % på spørgsmålet om volden generelt i kvindens voksne liv.  
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og/eller tidligere ægtefælle/samlever/kæreste været en del af deres voksne liv i mere end 
16 år. 
 

6 yppighed 

Hvor hyppigt kvinden er udsat for vold, afhænger af voldens karakter. Se tabel 8. Lige-
som i foregående afsnit b
1 uge.  

nter i mindst 7 

.3 Voldens h

eskrives kun de kvinder, der har været på krisecenter i mere end 

Tabel 8. Voldens hyppighed for kvinder, der har været på krisece
døgn 

 Fysisk 
vold

Psykisk 
vold

Seksuel 
vold41

Materiel 
vold 

Økonomisk 
vold 

Dagligt 6 % 36 % 7 % 4 % 41 % 
Flere gange ugentligt 15 % 19 % 16 % 8 % 6 % 
Ugentligt 7 % 8 % 10 % 6 % 5 % 
Flere gange om måneden 16 % 6 % 6 % 12 % 7 % 
Månedligt 8 % 3 % 6 % 10 % 9 % 
Flere gange halvårligt 7 % 1 % 4 % 10 % 1 % 
Halvårligt 5 % 1 % 2 % 10 % 1 % 
Kun én gang 8 % 2 % 9 % 12 % 7 % 
Ved ikke/uoplyst 28 % 25 % 40 % 27 % 23 % 
I alt  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Det er i høj grad den psykiske vold, der udøves hyppigt. 36 % af dem, der er udsat for 
sykisk vold, angiver, at volden finder sted dagligt, 19 % flere gange ugentligt og 8 % 
gentligt. Det betyder, at næsten to ud af tre (63 %) udsættes for psykisk vold mindst en 

gang om ugen. 41 % af de kvinder, der har været udsat for økonomisk vold, angiver at 
dette finder sted dagligt. Af de kvinder, der er udsat for fysisk vold, angiver 28 % af det 
er mindst en gang om ugen. Blandt de kvinder, der er udsat for seksuel vold, forekom-
mer volden for 33 % mindst en gang om ugen. Lægges tallene sammen viser det sig, at 
næsten halvdelen (45 %) af de kvinder, der udsættes for seksuel vold, mindst en gang om 
måneden bliver voldtaget, forsøgt voldtaget eller bliver tvunget til andre former for sek-
suelle ydelser af deres partner eller andre.  

For gruppen af familiesammenførte kvinder forekommer volden endnu hyppigere end 
for gruppen af kvinder på krisecenter som helhed42. Den fysiske vold finder sted mindst 
en gang om ugen for 39 % af de familiesammenførte kvinder, der er udsat for fysisk 
vold, mens det kun er for 26 % af de kvinder, der ikke er familiesammenførte. For 52 % 
af de familiesammenførte kvinder, der er udsat for økonomisk vold, finder dette sted 
dagligt, men det kun er 37 % af de kvinder, der ikke er familiesammenførte. Blandt de 
familiesammenførte kvinder, der er udsat for seksuel vold, forekommer volden for næ-
sten halvdelen (45 %) af kvinderne mindst en gang om ugen, mens det samme sker for 

                                                

p
u

 
41  Svarprocenten på dette spørgsmål er meget lav, hvilket skyldes, at opholdstid på ned til 1 uge er for kort tid til at 

afdække spørgsmål af seksuel karakter. 
42  Voldens karakter er stort set den samme for familiesammenførte kvinder og kvinder med dansk statsborgerskab. 
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mindre end hver tredje (31 %) af de ikke familiesammenførte kvinder. Mens 46 % af de 
r dette 
ilie-

sammenførte kvinder mindst en gang om måneden. Det er således noget der tyder på, at 
familiesammenførte kvinder i særlig er udsatte. Dette kan bl.a. skyldes, at de familiesam-

e på 
7 kvinder, der har anmeldt volden til politiet43. Se bilag 29. De 

nge 
n.  

yki-
ske vold. Psykisk vold er da heller ikke kriminaliseret af den danske straffelov. Der her-

der synlige fysiske mærker. An-
dre grunde til ikke at anmelde volden kan være, at kvinderne frygter for den fremtidige 

kvinder, der ikke er familiesammenførte og som er udsat for seksuel vold, opleve
mindst en gang om måneden, forekommer den seksuelle vold for 60 % af de fam

menførte kvinder er tvunget til at finde sig i volden, fordi de risikerer udvisning af Dan-
mark ved eventuelt ophør af samliv med ægtefællen. 

6.4 Anmeldelse af volden 

På trods af at kvinderne er udsat for så grov vold, at de finder det nødvendigt at flytt
krisecenter, er der kun 34
primære årsager til ikke at anmelde volden er angst for repressalier fra voldsmanden, 
følelsesmæssige bindinger til manden, samt at kvinder vurderer en anmeldelse som nytte-
løs. Det er dog også bemærkelsesværdigt, at 21 kvinder ikke anmelder, fordi de er ba
for politiet, og at 15 kvinder har oplevet, at politiet har nægtet at behandle anmeldelse

Under svarmuligheden ’Andet’ uddybes nogle af kvindernes begrundelser for ikke at 
anmelde volden. Nogle af kvinderne oplyser, at de finder det svært at anmelde den ps

sker således stadig en opfattelse af, at ’rigtig vold’ efterla

relation til voldsmanden, fordi de har børn sammen eller hensynet til familien. 

         Tabel 9. Årsager til at kvinderne ikke anmelder volden 
     Antal 

Angst for repressalier fra voldsmanden 275 
Kvinden har trods volden stadig følelsesmæssige bindinger til manden 236 
Kvinden har vurderet en anmeldelse som nytteløs 197 
Angst for repressalier fra andre 60 
Angst for politiet 21 
Politiet har nægtet at behandle anmeldelsen 15 
Anmeldelsen er trukket tilbage 6 
Andet 174 

6.5 Anden kontakt til politiet 

I alt har 469 kvinder haft anden kontakt med politiet for at få forskellige former for 
hjælp. Se tabel 10 på næste side. Kvinderne har hyppigst kontaktet politiet for at få råd-
givning og dernæst for at blive ledsaget. 165 kvinder har kontaktet politiet for at få til-
hold overfor den voldsudøvende part, og 59 kvinder har kontaktet politiet vedrørende 
bærbare alarmer. ’Andet’ kategorien dækker bl.a. over kontakt med politiet i forbindelse 
med husspektakler, anmeldelse af volden eller forsøg herpå, udlevering af børn eller 
ejendele. 

                                                 
43  83 % af de voldsramte kvinder har svaret på spørgsmålet. I forhold til 2003 har næsten dobbelt så mange anvendt 

kategorien ved ikke, men sammenligner man andelen af voldsramte kvinder, der har anmeldt volden, er der en 
stigning på 2 procentpoint fra 2003 til 2004. 
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Tabel 10. Kontakt til politiet vedrørende ydelser/indsatser 
 Antal Procent
Rådgivning 233 50 %
Ledsagelse 186 40 %
Tilhold 165 35 %
Bærbare alarmer 59 13 %
Andet 98 21 %
Antal kvinder i alt der har kontaktet 
politiet 469  

6.6 Lægebistand som følge af den seneste vold 

Det er kun en mindre andel på 431 af de voldsramte kvinder, svarende til 28 %, der har 
været på skadestue eller hos sin praktiserende læge på grund af den seneste vold. 379 
vinder svarende til 25 %, har tidligere været på skadestue eller hos praktiserende læge på 

grund æret til lægen/skadestuen på 
grund af de nuværende og den tidligere vold. Derudover har 124 kvinder været indlagt 
på et somatisk sygehus. Der er stort set ingen forskel på andelen af familiesammenførte 
og ikke familiesammenførte kvinder, der har været til lægen. 

At der ikke er flere kvinder, der har benyttet sig af sundhedsvæsenet i forbindelse med 
volden, betyder samtidig, at de fx ikke har nogen lægeerklæring på volden, som doku-
mentation ved en eventuel senere anmeldelse af volden. De familiesammenførte kvinder, 
der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 år44 og ønsker ophør af samliv med den voldelige 
ægtefælle, har desuden brug for bl.a. at kunne dokumentere volden for at kunne opnå en 
selvstændig opholdstilladelse i Danmark45.  

 

                                                

k
 af vold. Cirka halvdelen af disse kvinder har både v

 
44  Hvis kvinden er kommet til Danmark før 1. juli 2002, skal hun kun have opholdt sig i Danmark i 3 år, for at opnå 

selvstændig opholdstilladelse ved ophør af samliv med ægtefælle. 
45  Næsten hver femte (18 %) af de familiesammenførte kvinder har opholdt sig i Danmark i under 2 år og er således 

med sikkerhed udvisningstruede, mens 56 % har opholdt sig i 2 – 6 år. En del af disse er ligeledes udvisningstrue-
de ved et eventuelt ophør af samliv med den voldelige ægtefælle. 
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7 Kvinder med anden etnisk baggrund end 
dansk 

I årsstatistikken for 2004 er der stillet en række spørgsmål til kvinder med anden etnisk 
(kulturel) baggrund end dansk for at belyse nogle særlige problemstillinger for denne 
g
fa
ruppe omkring ægteskabets indgåelse, ægtefællens etniske tilhørsforhold og forholdet til 
mili  

nationalitet
ske/kulturelle tilhørsforhold. Det er derfor ikke muligt at vurdere svarprocenten på 

 

n 

se  

1 

 kvinder, hvor ægteskabet specifikt er 

l-

a-

                                                

en46. Gruppen af ’etniske’ kvinder er ikke fast defineret ud fra fx fødeland eller
47, men er baseret på krisecentermedarbejderens vurdering af kvindens etni-

spørgsmålene præcist48.  

Med tanke på at de kvinder, der ikke er født i Danmark, kommer fra over 80 forskellige
lande, er det problematisk at betragte gruppen som homogen. Det er dog muligt at defi-
nere gruppen af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som den gruppe af 
kvinder, der har en kulturel identitet, der adskiller sig fra flertalsbefolkningens i Dan-
mark. Anden etnisk baggrund kan således ikke defineres objektivt ud fra fx race, religio
eller sprog men ud fra den sociale, kulturelle eller sproglige identitet (Behrens 1999). 

7.1 Mønster for ægteskabsindgåel

Der er 628 kvinder, hvorom der er besvaret spørgsmålene om ægteskabets indgåelse, 
heraf er der dog om 252 kvinder svaret ’ved ikke’. De 376 kvinder der har angivet, hvor-
dan ægteskabet er indgået, har i overvejende grad selv valgt deres ægtefælle eller valgt 
denne i samråd med deres familie. Dette ses af figur 13 på næste side.  

For 18 % af kvinderne er ægteskabet arrangeret af familie og slægt. Der er 40 kvinder (1
%), der er i et tvangsægteskab eller et ægteskab, der er arrangeret af familien under 
tvangslignende omstændigheder. Endelig er der 24
blevet etableret gennem et kontaktbureau eller via Internettet.  

Til sammenligning kan nævnes en undersøgelse af pardannelse blandt etniske minori-
tetsunge i Danmark, der viser, at 80 % af de unge selv har valgt deres partner, 16 % 
sammen med forældrene har valgt ægtefællen, og at 4 % ikke har haft indflydelse på va
get af deres ægtefælle49.  

Mønstrene for ægteskabets indgåelse for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk 
er således differentieret. På den ene side angiver en stor gruppe af de selv valgt deres 
ægtefælle, mens der på den andens side også er en gruppe af kvinder, for hvem ægtesk
bet er indgået under større eller mindre grad af tvang.  

 
46  Rapporten ’Etniske minoritetskvinder på krisecenter – et metodehæfte’ (LOKK 2005) beskriver metoder i arbejdet 

med etniske minoritetskvinder, der opholder sig på krisecenter. 
47  Der er i alt i årsstatistikken for 2004 802 kvinder, der er født udenfor Danmark, og 552 kvinder, der ikke er danske 

statsborgere. 
48  Andelen af kvinder der har svaret ’ved ikke’ falder jo længere tid kvinden har været på krisecenter. Det er valgt at 

inddrage alle kvinderne i dette afsnit og ikke kun de kvinder, der har været på krisecenter i fx mindst 1 uge. 
49  Schmidt, Garbi & Jakobsen, Vibeke 2004: Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark. Socialforskningsintituttet 

04:09. 
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Figur 13. Måden ægteskabet er indgået50 
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d, der inden ægteskabet har boet i Danmark, men som har et andet 
prindelsesland end Danmark. 9 % har giftet sig med en mand med et andet etnisk til-

hørsforhold end d varende til 27 %, der 
har giftet sig med 

 

7.2 Ægtefællens etniske tilhørsforhold 

Der er 461 etniske kvinder, hvor ægtefællens etniske tilhørsforhold er kendt. Af disse har 
næsten halvdelen (45 %) giftet sig med en mand fra deres eget hjemland, dvs. at kvinden 
har boet i Danmark, og at hendes mand indtil ægteskabets indgåelse har været bosat i 
hjemlandet. Næsten hver femte (19 %) har giftet sig med en mand med samme etniske 
baggrund dvs. en man
o

ansk eller deres eget. Endelig er der 123 kvinder s
en dansk mand. Se figur 14. 

                                                 
50  Figuren læses således: figurfel

ned. 
terne læses med uret og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppefra og 
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Figur 14. Ægtefællens etniske tilhørsforhold51  
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Kvinderne der er dansk gift, kommer hovedsageligt fra Asien (særligt Thailand og Filip-
pinerne) og Østeuropa (særligt Rusland og Polen). Gruppen af kvinder, der er gift med 
en dansk mand, er karakteriseret ved, at halvdelen taler godt dansk. Derudover er disse 
kvinder karakteriseret ved, at 77 % ikke er danske statsborgere. Af disse opfylder 73 % 
ikke kravet om at have været i Danmark i mindst 7 år for at kunne få en selvstændig op-
holdstilladelse ved evt. ophør af samliv med den voldelige ægtefælle. En stor del af disse 
kvinder risikerer således udvisning af Danmark, hvis de bliver skilt fra den voldelige dan-
ske mand. Disse kvinder adskiller sig fra den gennemsnitlige kvinde på krisecenter ved, at 
en større andel (33 %) har en lønindkomst og derved er tilknyttet arbejdsmarkedet.  

Af de 461 kvinder, hvor ægtefællens tilhørsforhold er kendt, er de 235 kvinder familie-
sammenførte. Ser man denne gruppe er det værd at bemærke, at de i højere grad end 
gruppen af etniske kvinder som helhed er gift med en dansk mand. Mere end hver tredje 
familiesammenførte kvinde er dansk gift. Se figur 15. Der er således en gruppe af danske 
mænd, der ’importerer’ udenlandske kvinder til ægteskab i Danmark, hvorefter de be-
handler dem så dårligt, at kvinderne er tvunget til at flytte på krisecenter. Dette belyses 
yderligere i rapporten ’Når drømme og håb forvandles til et mareridt’ (LOKK 2003).  

 

                                                 
51  Figuren læses således: figurfelterne læses med uret og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppefra og 

ned. 
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Figur 15. Familiesammenførte kvinders ægtefælles etniske baggrund52 
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eskabets indgå-

else. Er der tale om et tvangsægteskab eller tvangslignende ægteskab, har samtlige kvin-
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7 Forholdet til familie og slægt 

n-
ilie 

 

betydet, at 73 kvinder har afbrudt kontakten til deres familier, 87 har 
meget begrænset kontakt til deres familie, og 24 kvinders familier har afbrudt kontakten 
til kvinden. Det har store personlige omkostninger for de etniske kvinder at bryde med 
deres familie, idet de ofte ikke har andre netværk at søge støtte hos. Kvinder, der har 
konflikter med familien, er karakteriseret ved, at de er unge – 68 % er under 29 år, at kun 
11 % af dem har en lønindkomst, 31 % kun taler lidt eller intet dansk og at 62 % har 
børn. Det er svære vilkår denne gruppe kvinder har for at skabe sig et trygt og indholds-
rigt liv for dem selv og deres børn efter opholdet på krisecentret, når de hverken har 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller kan hente hjælp eller støtte i deres familier.  

                                                

Der er en sammenhæng mellem ægtefællens etniske tilhørsforhold og ægt

mland 
 ægte

 en and m  samme etn  
aggrund. Har kvinden der
a deres hjemland, mens 45

d selv gt 
r g et sig d e dansk nd. or de lies -

gtefælle, giftet sig med en  mand. Er  tal m æg b dgået nte et 
ller chatrooms, har sa der giftet med n dan an .  

.3 
Om i alt 738 kvinder er der svaret på spørgsmålet om forholdet til familie og slægt. Af 
disse har 236 angivet, at de ikke oplever konflikter og 279, at de ikke ved om der er ko
flikter. 223 kvinder svarer, at de oplever konflikter eller uoverensstemmelser med fam
og slægt. 151 af de kvinder der oplever konflikt med familie eller slægt har også svaret på
spørgsmålet om ægtefælles etniske baggrund. Af disse har over halvdelen (53 %) giftet 
sig med en mand fra hjemlandet, 23 % med en mand med samme etniske baggrund, 
mens kun 5 % har giftet sig med en dansk mand. 

Konflikterne har 

 
52  Figuren læses således: figurfelterne læses med uret og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppefra og 

ned. 
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8  Samarbejdet med de sociale forvaltninger 

Samarbejdet med de sociale forvaltninger er vigtigt, da dette er med til at skabe rammer-
r mi, bolig eller psykologbistand. Det er også 

vigtigt, at kvinderne får oplevelsen af, at de kan få hjælp fra det offentlige system, hvis de 

t 
 

af 

har 883 (57 %) søgt støtte i socialforvaltningen i relation til den vold, de har været udsat 

ner som anbringelse af børn eller aflastning, psykiatrisk sygehusplads 
g hjælp til misbrug. 

Tabel 11. Former for støtte som kvinden har 

ne fo  kvindernes fremtid i form af fx økono

har behov for det. At det offentlige system anerkender deres problemer som en følge af 
det at være i et voldeligt forhold fremfor at de oplever, at de står alene, og at volden er e
problem, de selv må løse. Dette gælder både i den aktuelle situation og på længere sigt. I
årsstatistikken for 2004 indgår såvel kvindernes oplevelser og krisecentrenes oplevelser 
samarbejdet med de sociale forvaltninger. 

Kvindernes møde med det sociale hjælpesystem behandles mere dybdegående i rappor-
ten ’Når vold er hverdag – en undersøgelse af mænds vold mod kvinder i nære relatio-
ner’. 

8.1 Støtte til kvinderne fra det sociale hjælpesystem 

Af de 1.549 kvinder på krisecenter i 2004, der med sikkerhed har været udsat for vold, 

for. Henvendelserne omhandler primært betaling af ophold på krisecenter, råd og vejled-
ning samt psykologhjælp. Se tabel 11. ’Andet’ kategorien omhandlede primært økonomi 
og bolig. Disse to kategorier er derfor opgjort separat i tabellen. I ’Andet’ kategorien 
nævnes desuden em
o
 

søgt i socialforvaltningen 
Antal Procent 

Ophold på krisecenter 687 78 % 
Råd og vejledning 557 63 % 
Psykologhjælp 160 18 % 
Familiebehandling 145 16 % 
Økonomi 59 7 % 
Bolig 36 4 % 
Andet 29 3 % 
Kvinder i alt, der har søgt støtte 883  

Vurderingen af den støtte, kvinderne har modtaget, fra socialforvaltningen, er blandet. 
Kun godt halvdelen af kvinderne tilkendegiver positivt, at de har fået relevant støtte i 
den aktuelle situation, hvorimod hver fjerde kvinde giver udtryk for, at hun ikke fik rele-
vant støtte. 23 % har svaret ’ved ikke’. De kvinder, der har kontaktet socialforvaltningen 
i forbindelse med ønske om ophold på et krisecenter eller i forbindelse med råd og vej-
ledning, oplever i lidt højere grad, at de får relevant støtte end de kvinder, der har søgt 
andre former for støtte. 

Den primære årsag til, at kvinderne ikke oplever, at de får relevant støtte af det sociale 
hjælpesystem er, at der er manglende forståelse af problemet. 147 kvinder oplever dette 
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som én af grundene til, at den støtte de fik, ikke var relevant
ligefrem, at sagsbehandleren ydmygede hende. Pia Clemmensen

. En enkelt kvinde angiver 
53 understreger i sin un-

 

ta-

hver tredje kvinde tilfreds eller meget 
lfreds med den støtte, hun har modtaget, mens kun 21 % er meget utilfredse. Tilfreds-
eden ens relevans. Se figur 

16. For en stor andel (34 %) af kvinderne kendes deres tilfredshed ikke. 

Der er tendens til at kvinder, der ikke er født i Danmark, er en anelse mere tilfredse end 
kvinder født i Danmark, og at gifte kvinder er mere tilfredse end enlige/samlevende. 

 
Figur 16. Kvindernes tilfredshed med støtten fra socialforvaltningen55 

dersøgelse, at voldsramte kvinder har stort behov for, at sagsbehandlere udviser forståel-
se og ikke mindst anerkendelse af deres problemer og deres fremstilling af disse proble-
mer (Clemmensen 2005). Det kan ofte være overfor sagsbehandleren, at kvinden for 
første gang fortæller om den vold, hun lever med, og skal kvinden have en reel chance 
for at forlade den voldelige mand, er det afgørende, at hun føler, at hun bliver mødt med 
forståelse, og at hun får den nødvendige hjælp. Hvis det første møde med socialforvalt-
ningen er negativt, er der tendens til at også den efterfølgende kontakt, vil blive oplevet
negativt54. 

44 kvinder oplevede ikke støtten som relevant på grund af for lang ventetid på en sam
le med en sagsbehandler, 6 kvinder begrundede det med for langsom sagsbehandling, og 
48 kvinder begrundede det med, at sagsbehandleren ikke oplyste om, hvilke støttemulig-
heder der findes. 

Ser man på kvinders tilfredshed med den støtte, de har modtaget, er der ikke fuldstændig 
sammenhæng med, hvor relevant de fandt støtten, selvom det naturligvis er sådan, at de 
kvinder, der har oplevet støtten som relevant i højere grad er tilfredse, end de kvinder, 
der ikke oplevede at få relevant støtte. Generelt er 
ti
h  er således generelt lidt mere positiv end vurderingen af støtt
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53  Pia Rovsing Clemmensen har i 2005 udgivet bogen ’Den rette hjælp – til voldsramte kvinder’. 
54  Se fx Dannerhusets rapport ’Projekt ikke-dansktalende kvinder på krisecenter – en evaluering og erfaringsopsam-

ling’ fra 2005. 
55  Figuren læses således: figurfelterne læses med uret og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppefra og 

ned. 
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8.2 Krisecentrenes oplevelse af samarbejdet med socialfor-
valtningen 

Også krisecentrene er blevet spurgt om deres generelle oplevelse af samarbejdet med 
socialforvaltningen. Deres svar ses i tabel 12. 36 % af krisecentrene mener, at socialfor
valtningen kun i svag grad eller slet ikke har et tilfredsstillende k

-
endskab til beboerne på 

for krisecentrene i samarbejdet med de 

krisecentrene. Krisecentrenes utilfredshed underbygger kvindernes oplevelse af graden af 
støtte de kan få. Et godt kendskab til voldsramte kvinder er naturligvis en forudsætning 
for, at det sociale hjælpesystem kan give kvinderne den støtte, de har brug for. Det 
manglende kendskab til voldsramte kvinder skal dog ikke tages som udtryk for manglen-
de vilje. 28 af de 35 krisecentre oplever, at socialforvaltningen udviser nogen eller høj 
grad af samarbejdsvilje. De største problemer 
sociale forvaltninger er lange vente- og sagsbehandlingstider. Disse faktorer er naturligvis 
af væsentlig betydning for voldsramte kvinder generelt og for kvinder på krisecenter i 
særdeleshed, da deres fremtidige (økonomiske) muligheder ofte afgøres af socialforvalt-
ningen. 

Tabel 12. Krisecentrenes generelle oplevelse af socialforvaltningen 
 I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke 

Socialforvaltningen: Antal % Antal % Antal % Antal  %
Har tilfredsstillende kend-
skab til beboerne på krise-
centret 

3 9 % 18 55 % 10 30 % 2 6 %

Udviser samarbejdsvilje 6 19 % 22 69 % 4 13 % 0 0 %
Har korte ventetider 4 13 % 10 31 % 15 47 % 3 9 %
Har kort sagsbehandlings-
tid 1 3 % 15  47 % 13 41 % 3 9 %

Det lader til, at samarbejdet med socialforvaltningen er en anelse mere tilfredsstillende i 
2004 end i de tidligere år. I 2003 var det dog kun muligt at svare ja, nej eller ved ikke til 
ovenstående spørgsmål. Det er derfor ikke muligt at lave en direkte sammenligning.  

I 2003 angav 49 % af krisecentrene, at de ikke mente, at socialforvaltningen havde et 
tilfredsstillende kendskab til beboerne på krisecentrene, og kun 31 % af kendskabet var 
tilfredsstillende. Som det ses af tabellen ovenfor, er der i 2004 ’kun’ 35 % af krisecentre-
ne, der mener, at socialforvaltningens kendskab er lille eller at de slet ikke har noget. Li-
geledes angav krisecentrene i 2003, at kun 46 % af socialforvaltningerne udviste stor 
samarbejdsvilje. 
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9 og efterværn 

9 et 

S t hver femte kvinde (22 %), der har været p risec i 2004, flyttet 
tilbage til sin ægtefælle/samlever efter opholdet på krisecentret. Se figur 17 og bilag 30. 
Andelen af kvinder, der flytter tilbage til sin ægtefælle/samlever efter opholdet på krise-
centret, har de sidste 3 år stort set ikke ændret sig. Hvor kvinden flytter hen efter krise-

 – 34 
lever, 

 overraskende flytter 
51 

 % flytter til et 

Figur 17. Udflytningsform efter ophold på krisecenter56 

  Fraflytning 

.1 Udflytning efter ophold

amlet set er god å k enter 

centeropholdet er afhængigt af, hvor længe hun har opholdt sig på krisecentret. 30
% af de kvinder der er på krisecenter i under en uge flytter tilbage til ægtefælle/sam
mens det kun er under 10 % af kvinderne, der har været på krisecenter i mere end en 
måned.  

Opholdslængden har ligeledes betydning for, hvor mange kvinder der flytter til en ny 
bolig. Gennemsnitligt flytter 24 % af kvinderne til en ny bolig. Ikke
under 5 % af de kvinder, der har været på krisecenter i under en uge til ny bolig, mens 
% af kvinderne der har været på krisecenter i 91 – 180 dage og 66 % af kvinderne, der 
har været på krisecenter i et halvt til et helt år, flytter til en ny bolig. 

14 % flytter tilbage til den tidligere bolig uden den, der udøvede volden, 8
andet krisecenter. ’Andet’ kategorien dækker bl.a. over 22 kvinder, der bliver indlagt på 
hospitalet – heraf 18 på et psykiatrisk hospital, og 26 kvinder der flytter til herberg eller 
andre institutioner. 
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Kvinder uden dansk statsborgerskab og i særdeleshed familiesammenførte kvinder flytter 
i højere grad tilbage til deres ægtefælle/samlever end kvinder med dansk statsborgerskab. 

                                                 
56  Figuren læses således: søjlerne læses fra venstre mod højre og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppe-

fra og ned. 
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20 % af kvinderne med dansk statsborgerskab flytter tilbage til deres ægtefælle/samlever, 

le/samlever. Dette kan skyldes risikoen for, at de bliver udvist af Danmark ved et even-
tuelt ophør af samliv med den voldelige ægtefælle. 

 

 
-

es. Disse kvinder har desuden brug for en særlig faglig kvalificeret hjælp af uddannet 
ersonale, der kan hjælpe/behandle dem for misbruget eller de psykiske lidelser. Kvinder 

med denne type problemer er derfor udenfor de fleste krisecentres målgruppe. Et di-
lemma for krisecentrene er imidlertid, at der ikke forefindes andre steder, hvor disse 
kvinder kan få hjælp, der tager hensyn til at de både er voldsramte og har et misbrug eller 
en psykisk lidelse57. 

21 kvinder blev bedt om at flytte på grund af overbelægning og 10 kvinder, fordi der ikke 
var betalingstilsagn. En gruppe kvinder bliver bedt om at flytte på grund af sikkerhed, 
hvis voldsudøveren finder ud af, hvor hun befinder sig eller andre særlige sikkerhedsrisi-
ci. Disse kvinder overflyttes til andre krisecentre.  

 

                                                

mens det samlet set er 26 % af de kvinder, der ikke har dansk statsborgerskab. For den 
særligt udsatte gruppe af familiesammenførte kvinder flytter 27 % tilbage til ægtefæl-

For en stor del af kvinderne er et krisecenterophold altså ikke afslutningen på et liv, hvor 
de er udsat for vold, men kan snarere betegnes som en pause. Dette underbygges også af 
at 37 % af de kvinder, der var på krisecenter i 2004, tidligere havde været på krisecenter. 
Det understreger vigtigheden af at kvinderne efter udflytningen fra krisecentret, tilbydes 
massiv hjælp og efterværn, hvis de og deres børn skal tilbydes en reel mulighed for et liv
uden vold.  

9.2 Når kvinden bliver bedt om af flytte 

I 2004 blev 248 kvinder svarende til 14 % bedt om at flytte fra krisecentret. Bilag 31 viser 
antallet af kvinder, der er blevet bedt om at flytte fordelt på de enkelte krisecentre. Der 
kan være flere grunde til, at kvinderne bliver bedt om at flytte. Både psykisk sygdom og 
misbrug er hyppige grunde. Se figur 18 og bilag 32. Når kvinderne med andre alvorlige
problemer end volden som fx misbrug eller psykisk sygdom bliver bedt om at flytte, skyl
des det primært hensynet til de øvrige beboeres sikkerhed herunder ikke mindst børne-
n
p

 
57  Hanne Marie Hjemmet i Roskilde modtager i dag misbrugende voldsramte kvinder. Deres primære målgruppe er 

dog stofmisbrugende prostituerede og ikke voldsramte kvinder generelt ej heller børn. 
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Figur 18. Årsager til at kvinden bliver bedt om at flytte 
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9.3 Krisecentrenes tilbud om efterværn 

Det fremgår af denne årsstatistik, at kvinder på krisecenter er karakteriseret ved, at få har 
tilknytning til arbejdsmarkedet, at kvinderne ofte har alvorlige psykiske og sociale pro-
blemer som følge af den vold, de har været udsat for, og at der er stor risiko for, at vol-
den fortsætter efter endt ophold på krisecentrene. Kvinder på krisecentre må derfor be-
tragtes som en særlig udsat gruppe, der har behov for hjælp og støtte både til dem selv 
og deres eventuelle børn efter endt ophold på krisecenter.  

34 af de 35 krisecentre tilbyder beboerne efterværn eller anden form for støtte efter ud-

g 

r efterværn hhv. 6 - 12 måneder og 3 - 4 måneder. Desuden angiver 2 krisecentre, 
 

llige former for efterværn samtidig. 7 centre 

derne og deres børn en reel chance for et liv uden vold og mulighed for at komme over 
følgerne af de traumer, volden har givet dem samt for at opbygge nye netværk. 

flytningen fra krisecentret. I alt har 13 krisecentre generelle tilbud om efterværn til alle, 
11 af disse aftaler også efterværnets form individuelt med kvinden og barnet. 21 krise-
centre har kun individuelt aftalte efterværnstilbud. Se bilag 33.  

Størstedelen af krisecentrene angiver, at varigheden af efterværnet afgøres af behovet (o
ressourcerne). 4 af de 35 krisecentre tilbyder efterværn i over 1 år, mens 3 krisecentre 
tilbyde
at de tilbyder efterværn i under 1 måned. Efterværnet bliver primært finansieret gennem
driftsmidler og sekundært via private fonde.  

Der er forskellige former for efterværnstilbud. 28 krisecentre tilbyder telefonisk kontakt, 
25 hjemmebesøg, 20 aktiviteter på krisecentret, 14 ferieaktiviteter, og 10 netværksgrup-
per. De fleste krisecentre tilbyder flere forske
har 2 tilbud, 11 centre har 3 tilbud, 6 centre har 4 tilbud og 7 centre tilbyder alle fem 
former for tilbud. Der er således stor forskel på både omfanget og indholdet i de efter-
værnstilbud, de forskellige krisecentre har. Med tanke på hvor alvorlig og langvarig vold 
kvinderne har været udsat for, er fx telefonisk kontakt langt fra tilstrækkelig støtte. Det 
er derfor nødvendigt fortsat at afsætte øgede ressourcer til efterværn for at sikre kvin-
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9.4 Aftale om hjælp og støtte efter opholdet til kvinderne 

Det er aftalt med 28 % af alle kvinderne, at de får støtte og hjælp fra krisecentret efter 
udflytningen (Se bilag 34). Varigheden af kvindens ophold på krisecenter har betydning 
for, om hun bliver tilbudt støtte efter opholdet. Jo længere tid krisecenteropholdet har 
varet, des større andel af kvinderne bliver der etableret efterværn for. Således aftales der 
efterværn med kun 14 % af de kvinder, der har været på krisecenter i 2 - 6 døgn, men
der aftales med 41 % af de kvinde

s 
r, der har været der i 31 – 90 døgn, og med 66 % af de 

g samt 

kvinder der har været på krisecenter i mere end et halvt år. 

Det har ligeledes betydning, hvor kvinden flytter hen efter opholdet på krisecentret. Hvis 
kvinden flytter til en ny bolig, aftales der efterværn for 58 %, mens der kun aftales efter-
værn for 21 % af de kvinder, der flytter tilbage til ægtefælle/samlever. Alle kvinder kan 
dog ved fraflytning kontakte krisecentrenes hotline 70 20 30 82 eller henvende sig til 
krisecentret ved fornyet behov for indflytning. 

De kvinder, der ikke taler dansk og ikke har et netværk i Danmark, er i helt særlig grad 
udsat, og har brug for hjælp og støtte til at kunne klare de helt basale opgaver i hverda-
gen.  

Den hjælp og støtte kvinderne bliver tilbudt, består hyppigst af aktiviteter på krisecentret 
og hjemmebesøg. Andre tilbud dækker i overvejende grad over samtale, rådgivnin
telefonisk kontakt. Se tabel 13 og bilag 35. For de fleste kvinder bliver der kun aftalt én 
form for efterværn. 
 

Tabel 13. Tilbud til kvinden om støtte efter udflytning 
 Antal Procent 

Aktiviteter på krisecentret 201 40 % 
Hjemmebesøg af en af krisecentrets medarbejdere 147 30 % 
Møder mhp. opfølgning af krisecentrets handleplan 99 20 % 
Tilbud om at deltage i netværksgruppe 52 10 % 
Ferieaktiviteter 49 10 % 
Andre tilbud 203 41 % 
Kvinder der får støtte/hjælp 497  

9.5 Aftale om hjælp og støtte efter opholdet til børnene 

, 

                                                

Sammenlagt er der aftalt støtte til 175 kvinders børn. Kvindens opholdslængde har lige-
ledes betydning for, om der bliver aftalt støtte til børnene efter opholdet. Der er aftalt 
støtte til børnene for 8 % af de kvinder, der har været på krisecenter i 2 - 6 døgn og for 
60 % af de kvinder, der har været på krisecenter i over et halvt år. 

Næsten samtlige mødre til de børn der får støtte, får også selv støtte, mens det kun er 
halvdelen af de mødre, der får støtte, hvor børnene også får det. Undersøgelser58 har vist

 
58  Se fx rapporten fra Boligfondens Krisecenter ’Kan vi gøre det bedre? Rapport om efterværn til børn – et metode-

udviklingsprojekt’. Rapporten udkommer i september 2005 og kan downloades på www.bfkc.dk. 
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at også børn har stort behov for efterværn. Børnene har bl.a. brug for at tale med voksne
om den vold de har overværet og om at vokse op i en familie med vold. 

Karakteren af støtten til børnene er i overvejende grad aktiviteter på krisecentrene. 119
kvinder angiver, at dette er aftalt for deres børn. 46 angiver hjemmebesøg, 36 ferieaktiv
teter, 32 telefonisk støtte og 7 pædagogisk besøg i daginstitut

 

 
i-

ion/skole. ’Andet’ kategori-
n dækker primært over samtaler. 

9.6 Årsager til at der ikke indgås aftale om hjælp eller støtte 
efter udflytning 

For 1.218 kvinder er der ikke aftalt hjælp eller støtte efter udflytningen59. Se bilag 36. 
Som tidligere nævnt spiller perioden kvinden har været på krisecenter ind på, hvor man-
ge der indgår aftale om hjælp eller støtte efter udflytning. Den hyppigste årsag til, at der 
ikke er aftalt hjælp, er, at kvinden ikke ønsker det og dernæst, at andre offentlige instan-
ser yder kvinden hjælp. Se figur 19. ’Andet’ kategorien dækker i høj grad over, at kvinden 
kun var kort tid på krisecenter, at hun er flyttet til et andet krisecenter, at hun ikke er i 
målgruppen, eller at kvinden er flyttet tilbage til sin voldelige partner. 

 
Figur 19. Årsager til, at der ikke indgås aftale om hjælp/støtte efter udflyt-
ning60 
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59  Derudover er der 102 kvinder, der enten ikke har svaret på spørgsmålet eller har svaret ’ved ikke’. 
60  Figuren læses således: søjlerne læses fra venstre mod højre og svarer til forklaringsteksterne, når disse læses oppe-

fra og ned. 
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10 Brugerinddragelse og demokrati på krisecent-

institutioner indenfor socialt arbejde et ideal 
t 

es ophold. Dette ideal kan være vanskeligt at opfylde på 
ed blot at få 

g en kortere 

ermøder. 

 Se 
s det på det fjerde er 

r 

indrette krisecentret. 

                                                

rene 

På krisecentrene er der ligesom på alle andre 
om, at brugerne skal inddrages, og at der skal være demokrati på krisecentrene således, a
kvinderne har indflydelse på der
krisecentrene, dels fordi kvinderne er i krise, og derfor har rigeligt at gøre m
orden på deres eget liv og fremtid, og dels fordi kvinderne kun opholder si
periode på krisecentrene.  

På trods af dette udgangspunkt bliver der på alle krisecentrene afholdt bebo
Kun på et enkelt krisecenter bliver der afholdt beboermøder uden deltagelse af ansat-
te/frivillige61.  

På 4 krisecentre er der et egentligt brugerråd, hvilket er ét krisecenter mere end i 2003.
bilag 37. På tre af disse er det nuværende beboere, der deltager, men
tidligere beboere. På to krisecentre er der endvidere en nuværende eller tidligere beboe
repræsenteret i krisecentrets bestyrelse. Brugerrådenes funktion er fx at være hørings-
partnere i forbindelse med nye tiltag, at planlægge aktiviteter og at 
Brugerrådet kan også være kvindernes talerør overfor den daglige leder og bestyrelse.  

 

 
61  På 2 krisecentre ved man det ikke, og 3 krisecentre har ikke svaret på spørgsmålet. 
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11 Sammenfatning og perspektivering 

I 2004 har 1.817 kvinder og 1.695 børn boet på krisecenter. Selvom dette tilsyneladen-
de62 er et fald i forhold til tidligere år, er der fortsat 2.017 kvinder, der ikke får plads på et 

deres økonomiske situation, men betyder også, at de ikke indgår i de sociale og faglige 
netværk, der eksisterer på arbejdsmarkedet.  

Årsstatistikken giver endvidere ny viden om, at en stor del af kvinderne har været udsat 
for vold i en længere årrække af deres voksne liv. 26 % af kvinderne har været udsat for 
vold i 5 - 10 år, og 22 % af kvinderne har været udsat for vold i mere end 11 år af deres 
voksne liv. 37 % af de kvinder der var på krisecenter i 2004 har mindst ét tidligere krise-
centerophold bag sig. Dette understreger behovet for en generel forebyggende indsats og 

                                                

krisecenter, første gang de henvender sig. For 77 % af disse kvinder er årsagen plads-
mangel.  

Datamaterialet kan ikke sige noget om årsagen til, at færre kvinder har boet på krisecen-
ter i 2004, men der er ingen umiddelbar grund til at tro, at faldet i antallet af kvinder og 
børn på krisecenter i 2004 skyldes et mindsket behov. Det er desuden krisecentrenes 
vurdering, at faldet i antallet af kvinder og børn er udtryk for tilbageholdenhed fra kom-
munernes side med at henvise til krisecentrene og med at give betalingstilsagn til kvin-
derne og deres eventuelle børn. 

Antallet af henvendelser til krisecentrene er steget med 5 % i forhold til 2003. Undersø-
gelsen af henvendelserne viser, at krisecentrene har en meget stor rådgivningsfunktion 
både overfor tidligere beboere, overfor voldsramte kvinder der ikke umiddelbart ønsker 
en plads på krisecenter, overfor pårørende til voldsramte kvinder og overfor fagfolk. En 
del af disse henvendelser er til hotline 70 20 30 82, der nu er ved at være alment kendt. 

Statistikken for 2004 beskriver, hvilke former for vold kvinderne har været udsat for. 92 
% af kvinderne har været udsat for psykisk vold, 83 % for fysisk vold, 30 % for materiel 
vold, 29 % for økonomisk vold og 22 % for seksuel vold. De fleste kvinder er udsat for 
flere typer af vold samtidig. Næsten halvdelen af kvinderne har været udsat for mindst 3 
forskellige former for vold. Dette understreger tydeligt behovet for betalt længerevaren-
de psykologbistand til kvinderne og deres børn, hvis længerevarende traumatisering som 
følge af volden skal behandles/forebygges. 

Som noget nyt belyser årsstatistikken også, hvor hyppigt volden finder sted. Den psyki-
ske vold finder sted mindst en gang om ugen for 63 % af de kvinder, der er udsat for 
dette. For 44 % af de kvinder, der udsættes for fysisk vold og for 42 % af de kvinder, der 
er udsat for seksuel vold, finder volden sted flere gange om måneden eller hyppigere. 
Det kan således konkluderes, at kvinderne hyppigt udsættes for forskellige former for 
vold.  

Kvinder på krisecenter er på mange måder en udsat gruppe. Det kan eksempelvis næv-
nes, at mindre end hver fjerde kvinde (22 %) har en lønindkomst eller er på sygedagpen-
ge. At størstedelen af kvinderne er udenfor arbejdsmarkedet har ikke kun betydning for 

 
62  Det reelle antal indflyttede kvinder og børn er lidt højere i det LOKK positivt er vidende om, at enkelte deltagen-

de krisecentre af ressourcemæssige årsager ikke har fået udfyldt og indsendt skemaer på samtlige indflyttede kvin-
der og børn. 
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ikke mindst en massiv efterværnsindsats både i kommunalt regi og i krisecenterregi, hvis 
disse kvinder skal have en reel mulighed for at skabe sig et liv uden vold eller eftervirk-
ninger af volden, og netv r d r deres eventuelle børn. 

Også de børn der h ed d  krisecenter, må anses at have behov for 
særlig støtte og hjæl ang e re ogi ling. Det er 
derfor nævneærdig t de alv ce e er ført 
kommunalt tilsyn med børnene.  

I 2004 afdækker årstatistikken ikke blot, at kun 347 kvinder har anmeldt volden, men 
rne til, at kvinder  ikke har an ldt volden. De primære årsager til ikke at 
lden er angst for pressalier fra voldsmanden, følelsesmæssige bindinger til 

anden, og at kvinden rderer anmel elsen som nytteløs. Det er dog også værd at 
, at en mindre grupp  af kvinder ikke anmelder volden, fordi de er bange for 

t nogle kvinder r oplevet, at politiet har nægtet at behandle deres anmel-

 af kvinder på krisec ter der ikke e født i Danmark, er steget fra 40 % i 2002 
 i 2004. Denne grupp om homogen, da kvinderne kommer 

forskellige lande. Kun 52 % af kvinde ne født uden r Danmark ta  godt dansk, 
 er et lille fald i forhold til 2003. Dette betyder bl.a., at behovet for tolk er steget i 

ld til 2003. Det er me  ressourcekræ nde for krise ntrene at have kke-
ende kvinder boende da de udove

for omfattende hjælp  støtte til hel basale opgaver i hverdagen. Fortsætter stig-
e-dansktalende kvinder, skal der tilføres ekstra økonomi og personaleres-

krisecentrene, for at de kan løfte denne opgave

f kvinderne på krisece er i 2004 ha
sværdigt, at 62 % af disse kvinder er familiesammenførte og derved potentielt ud-
gstruede ved en fraflytning fra den voldelige ægtefælle, medmindre de er i stand til 

dokumentationskravene i udlændingeloven eller har opholdt sig i Danmark i 
63. 

ne for ægteskabets in gåelse for kvi der med and etnisk baggrund end dansk 
ieret. Næsten halv elen af kvinderne med anden etnisk baggrund end dansk 

v valgt deres ægtefæl mens ægteska et for 11 % er t tvangsægtes b eller ind-
der tvangslignende om tændighede 5 % af de familiesammenførte kvinder er 
 en dansk mand. De r således en g uppe af voldelige danske mænd, der ’impor-

denlandske kvinder ægteskab. 

fortsat store forskelle risecentrenes økonomiske grundlag, hvilket har betyd-
e og døgnbemanding) og 
r betydning for kommu-

g i den enkelte kvi es situation. s ønskeligt, at man i den 
ende kommunalreform i tilbuddene til de voldsramte kvinder og børn tager højde 

t ensarte pris- og service veau for en krisecenterplads, således at kommunerne væl-
sning ud fra hvad, der det mest he igtsmæssigt for den enkelte kvinde, og ikke 

isen på ophold på k ecenter. Der  både behov for, at kvinder og børn kan 
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dansktal , r de umiddelbare sproglige barrierer, også har 
behov og t 
ningen i ikk

 sourcer til .  

30 % a nt r ikke dansk statsborgerskab. Det er bemær-
kelse
visnin
at løfte 
mindst 7 år

Mønstre d n en 
er different d
har sel le, b  e ka
gået un s r. 3
gift med r e r
terer’ u til 

Der er  i k
ning både for de faglige tilbud (som fx antallet af ansat personal
for opholdsbetalingen. Prisen for en plads på krisecenter har sto
nernes val nd  Det vil være særdele
komm
for a ni
ger lø er ns
ud fra pr ris er

 
63  Hvis kvinden er kommet til Danmark før 1. juli 2002, skal hun kun have opholdt sig i Danmark i 3 år for at opnå 

selvstændig opholdstilladelse ved ophør af samliv med ægtefælle. 
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komme på krisecenter i deres nærområde, så de kan fortsætte deres almindelige liv med 
fx arbejde, skole og daginstitution i videst muligt omfang og behov for, at kvinder og 
børn hvis sikkerhedssituationen kræver det, kan komme på krisecenter langt fra deres 
bopæl. Ligeledes vil det være ønskeligt, o
trængt gene konom  løft isecen nes dr vilkår.

 

m kommunalreformen medfører et længe til-
trerelt ø isk i kr ifts  
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Bilag 1. Institutionsform 

A
m

tsinstitution efter 

 

Servicelovens § 93a 
(Institutioner uden selv-
stæ

ndig bestyrelse) 

Selvejende institution 
eller forening m

ed 
driftsaftale efter S

er-
vicelovens § 93a (am

-
tet betaler hele driften) 

Selvejende institution 
eller forening m

ed 
driftsaftale efter S

er-
vicelovens § 93a (am

-
tet betaler dele af drif-
ten) 

Selvejende institution 
eller forening uden 
driftsaftale efter S

er-
vicelovens § 93a 

Boligfondens    x    
Dannerhuset      x 
Esbjerg     x   
Fredericia     x   

havn  xFrederiks      
Frederiksværk     x   
Haderslev     x   
Herning     x   
Hillerød     x   
Hjørring    x    

 xHobro      
Holstebro    x    
Horsens     x   
Jagtvej, Kbh.    x    
Kalundborg     x   
Kolding    x    
Køge  x     
Lyngby  x     
Nakskov     x   
Nykøbing  F.      x   
Næstved    x   
Nørresundby    x    
Odense  x     
Randers    x    
Ringsted      x 
Roskilde  x     
Rønne     x   
Røntofte     x   
Silkeborg    x    
Sønderborg    x   
Thisted    x    
Vejle   x   
Viborg    x    
Aabenraa     x   
Århus    x    
Total 6  11  16 2 
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Bilag 2. Oversigt over krisecentrenes indtægtskilder i 2004 

 

A
m

tsligt tilskud efter S
E

L § 93a – inkl 
den del, som

 staten refunderer am
tet 

A
ndre tilskud eller underskudsgaranti 

fra am
tet 

K
om

m
unalt driftstilskud 

B
rugerbetaling fra kom

m
uner 

K
vindernes egenbetaling 

S
tatslige fonde/ puljer 

P
rivate fonde 

A
ndet 

I alt 

Boligfondens 4.600.00    350.000  0   4.950.000
Dannerhuset   158.490 1.398.762 1.120.000 458.200  3.135.452

1.106.89 0 122.000 44.800 126.860 0 35.0Esbjerg 3 48.900 00 1.484.453
1.723.00    438.000  25.5Fredericia 0 0 00 2.186.500

Frederikshavn 1.771.759    93.695 30.000 28.450  1.923.904
Frederiksværk 1.179.00   1.029.600 2.830.4830  73.128  5.112.211

 490.70  384.444  93.757 367.500Haderslev 0 72.000  1.408.401
1.577.50    80.270   Herning 0  1.657.770

927.00 46.000 Hillerød 0 36.500 645.358 49.051 215.000 127.000  2.045.909
1.712.28Hjørring 7    118.592 129.059  32.900 1.992.838

Hobro 1.720.225    115.275  7.000  1.842.500
1.320.00    55.000  Holstebro 0 80.000  1.455.000
1.908.00    159.390  31Horsens 0 15.000 .500 2.113.890

 5.024.056    Jagtvej, Kbh.  1.181.804  6.205.860
g 1.490.00 64.000 26.000Kalundbor 0 145.900 1.281.250  24.0 00 3.031.150

Kolding 2.062.000    156.408 20.000 97.000  2.335.408
4.334.000   70.085  Køge  21.629  4.425.714
4.519.00    226.106   Lyngby 0  4.745.106
1.385.00  138.000  100.000   Nakskov 0  1.623.000
1.362.000  526.000  200.000Nykøbing F. 192.599 25.000  2.305.599

943.15Næstved 8  229.000 39.270 86.465 429.500  229.000 1.956.393
2.874.00    132.270 135.000  Nørresundby 7  3.141.277
4.600.00    220.000 250.000  Odense 0  5.070.000
3.009.000    169.496   40.5Randers 00 3.218.996

   1.395.231 475.000 30.1Ringsted  178.271 25 2.078.627
4.458.00    45.000  17.000  Roskilde 0 4.520.000
1.302.56   7.010 15.000 147.000 3.9Rønne 0 15.000 70 1.490.540
1.008.00     59.000  Røntofte 0  1.067.000
1.865.00      Silkeborg 0   1.865.000
1.006.100    216.149 98.003Sønderborg 172.700 99.276 1.592.228
1.248.00    24.412   Thisted 0  1.272.412
1.726.00  211.000 146.576  5.000 20.0Vejle 0  00 2.108.576
1.798.00    86.000  Viborg 0 20.450  1.904.450

Aabenraa 482.70  391.200 50.400 166.153 200.0000 17.753  1.308.206
4.225.00   310.671   Århus 0   4.535.671

65.733.88 110.000 7.246.690 4.948.930 8.730.795 1.523.481Total 9 4.244.485 571.771 93.110.041
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Bilag 3. Takst for opholds- og kostbetaling 

 

O
pholdsbetaling for 

kvinder 

O
pholdbetaling for børn 

K
ostbetaling for børn 

S
am

let pris for ophold 

S
am

let pris for ophold 
og kost for b

K
ostbetaling for kvinder 

og kost for kvinder 

ørn 

Boligfondens 68    68  
Dannerhuset 300 150   300 150 

30   70Esbjerg 70 30 
46   80Fredericia 80 46 

  55 3 105Frederikshavn 50 0 30 
 200  200Frederiksværk 200  200 

Haderslev 85 50  85 50 
Herning 60 30   60 30 
Hillerød 200 20   2000 200 

 55 30 105Hjørring 50 30 
 55 30 105Hobro 50 30 

Holstebro   60 30 60 30 
Horsens 80 4   806 46 
Jagtvej, Kbh. 73    73  
Kalundborg 100 50  100 50 
Kolding 80 46   80 46 

 65 30 125Køge 60 30 
  Lyngby 67  67  

Nakskov  20 2 8565 0 20 
Nykøbing F. 2   8585 0 20 
Næstved 65    65  
Nørresundby  55 30 10550 30 

2   55Odense 55 8 28 
 56 2 128Randers 72 0 20 

Ringsted 350 350   350 350 
Roskilde 60  65 32,5 125 32,5 
Rønne 60  50 25 110 25 
Røntofte 200 200 40 3 2400 230 
Silkeborg 125 20   125 20 
Sønderborg 175 51   175 51 
Thisted 40 30   40 30 
Vejle 80 46  80 46 
Viborg 40 20  40 20 
Aabenraa 100 50   100 50 

 56 132Århus 76 20 20 
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Bilag 4. Forhold, der føres tilsyn med på krisecentrene 

 

Ø
konom

iske forhold 

O
rganisatoriske forhold 

M
edarbejdersam

m
en-

sæ
tning 

M
edarbejdernes faglige 

kvalifikationer 

K
risecentrets fysiske 

ram
m

er 

Tilbudet til brugerne 

A
ndet 

Intet tilsyn 

V
ed ikke om

 der føres 
tilsyn 

Boligfondens x x x x x x     

Dannerhuset     x 

Esbjerg x x    x x    

Fredericia   x x x x x x    

Frederikshavn x      x     

Frederiksværk x x x x x x     

Haderslev x x x x x x x    

Herning        x     

Hillerød   x x  x x     

Hjørring x x         

Hobro x x x   x     

Holstebro x x   x x     

Horsens x    x x x x    

Jagtvej, Kbh.   x  

Kalundborg  x  

Kolding     x x x x     

Køge x x x x x x x    

Lyngby x x   x x     

Nakskov x x x x x x     

Nykøbing F.   x x   x     

Næstved   x  

Nørresundby x x   x x     

Odense x x x x x x     

Randers x x x  x x     

Ringsted   x  

Roskilde x x x x x x     

Rønne   x  

Røntofte   x x  x x x    

Silkeborg x x x x x x     

Sønderborg x x x x x x x    

Thisted x x x x x x     

Vejle     x x x      

Viborg x x x x x x     

Aabenraa x x x x x x x    

Århus x      x     

Total 22 23 22 16 22 27 8 5 1 
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Bilag 5. Tilsyn med børn og unge under 18 år 

Alle børn på 
krisecentret 

Nogle børn på 
krisecentret

Ingen børn på 
krisecentret Andet 

   xBoligfondens   

uset Dannerh   x    

Esbjerg   x    

Fredericia    x   

x   Frederikshavn   

Frederiksværk    x   

Haderslev    x   

Herning   x    

 x   Hillerød   

Hjørring x     

Hobro x     

Holstebro x     

Horsens    x   

 Jagtvej, Kbh.   x    

Kalundborg    x   

Kolding x     

Køge    x   

  Lyngby  x   

Nakskov    x   

  Nykøbing F.  x   

Næstved   x    

Nørresundby   x    

Ringsted    x   

Roskilde    x   

Rønne   x    

Røntofte x     

Silkeborg    x   

Sønderborg   x    

Thisted    x   

Viborg    x   

Aabenraa     x 

Århus    x   

Total 6 8 17 1 
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Bilag 6. Fuldtidsstillinger på krisecentrene 

 Pæ
dagoger til børnene 

S
ocialrådgiver 

/form
idler 

Pæ
dagog 

/socialpæ
dagog 

S
ygepleje-/sundheds- 

personale 

P
sykolog 

Andre uddannelser 

K
ontoruddannet 

U
uddannede 

Jobtræ
ning 

 Total  

ens   5    Boligfond 1  4   10 
Dannerhuset 2      1  1 2 6 

1 1   2Esbjerg       4 
Fredericia 1 1    1  2   5 
Frederikshavn 1 1    1  1   4 
Frederiksværk 1    1        2 

  1    Haderslev       1 
1      Herning 1  1   3 

d 1 1    Hillerø       2 
1     1Hjørring 1     3 
1 1    Hobro 1  1   4 
  2    Holstebro 1     3 

1      Horsens 2  2   5 
Jagtvej, Kbh. 2     32 2 6 3 18 

g   2    Kalundbor       2 
2      Kolding 1   2 5 
  6   1Køge 1   1 9 
  2   Lyngby 1 1     4 

1 2    Nakskov       3 
.  1 1    Nykøbing F       2 

      Næstved   1   1 2 
Nørresundby 1      2     3 
Odense 2 3   13   1 10 
Randers   3       1   4 

1 2    Ringsted       3 
Roskilde 1 3    3     7 
Rønne 1         1   2 
Røntofte 1   1        2 
Silkeborg 1 1 1     1   4 
Sønderborg 1        1    2 
Thisted 1     1   1    3 
Vejle 1 1 1    2    5 
Viborg 1     1    1   3 
Aabenraa 1 1   1    1   4 
Århus 1 3 2    1 1   8 
 Total  31 29 42 5 1 2 13 24 10 157 
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Bilag 7. Deltidsstillinger på krisecentrene 

 Pæ
dagoger til børnene 

S
ocialrådgiver/form

idler 

Pæ
dagog/socialpæ

dagog 

Sygepleje-/sundhedspersonale 

P
sykolog 

K
ontoruddannet 

Andre uddannelser 

U
uddannede 

Jobtræ
ning 

 Total  

ens   Boligfond        3   3 
huset   Danner      1 1    2 

     Esbjerg      4 4 
Fredericia     1       1 
Frederikshavn         1    1 
Frederiksværk     1 1  1   1 4 
Haderslev 1        1 1 3 

  Herning      1     1 
  Hillerød 1    1  2 1 5 
  Hjørring   1   1     2 
  2   Holstebro    1    3 
    1Horsens        1 

Jagtvej, Kbh.          8   8 
g   Kalundbor 1      1 1 3 

  Kolding   1  1 1  1   4 
  Køge      1     1 
  Lyngby   5   1  2   8 
  Nakskov      1  1   2 
     Nykøbing F.   1   5 6 

Næstved     2     1   3 
Nørresundby   1    1 2    4 
Odense        1     1 

1 Randers 2 1   1     5 
1 1   Ringsted      2 4 

Roskilde        1 1    2 
Rønne        1     1 
Røntofte        1  1   2 
Silkeborg 1      1   1 3 
Sønderborg         1  7 8 
Vejle       1 1     2 
Viborg        1   1 2 
Århus        1  1   2 
 Total  4 5 14 1 4 20 7 22 24 101 
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Bilag 8. Pædagoger ansat særligt til børnene 

 Pædago sat ger an
særligt til børnene 

Boligfondens x 

Dannerhuset x 

Esbjerg x 

Fredericia x 

Frederikshavn x 

Frederiksværk x 

Haderslev x 

Herning x 

Hillerød x 

Hjørring x 

Hobro x 

Holstebro   

Horsens x 

Jagtvej, Kbh. x 

Kalundborg   

Kolding x 

Lyngby x 

Nakskov x 

Nykøbing F. x 

Næstved   

N  ørresundby x 

Odense x 

Randers x 

Ringsted x 

Roskilde x 

Rønne x 

Røntofte x 

Silkeborg x 

Sønderborg x 

Thisted x 

Vejle x 

Viborg x 

Aabenraa x 

Århus x 

Total 31 

57 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte 



Bilag 9. Frivillige medarbejdere på krisecentre 

Aktive vagter Aktive frivillige P assive frivillige Frivillige i alt 
Boligfondens    

55 85Dannerhuset  140 
48 8Esbjerg  56 

Fredericia 70   70 
Frederikshavn 21   21 

12 7 1Frederiksværk 20 
45 3 3Haderslev 51 

Herning 93   93 
30 Hillerød 3  33 
96  Hjørring 13 109 

Hobro 42   42 
Holstebro 50   50 
Horsens 79   79 
Jagtvej, Kbh.     
Kalundborg 4   4 

54  Kolding 3 57 
Køge 9   9 
Lyngby     
Nakskov 8   8 
Nykøbing F. 8  8 
Næstved     
Nørresundby 98 16 114 
Odense     

 Randers 4  4 
14  Ringsted 3 17 

Roskilde     
47  Rønne 2 49 

Røntofte 16 35 1 52 
60  Silkeborg 50 110 
70 86Sønderborg 7 163 
38  Thisted 15 53 
71  Vejle 8 79 

Aabenraa 77 1 7 85 
  Århus 8 8 

1.109 338 137Total  1.584 
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Bilag 10. Henvendelser til krisecentrene 

  Ubesvaret Telefonisk Personligt Total 
 31Boligfondens 0 19 329 
 6Dannerhuset 61 199 860 
 Esbjerg 77 55 132 
 29Fredericia 7 39 336 
 12Frederikshavn 1 21 142 
 10Frederiksværk 8 7 115 

2 22Haderslev 0 41 263 
 Herning 99 43 142 

3 16Hillerød 6 23 192 
3 12Hjørring 3 26 152 
 10Hobro 9 9 118 

1 23Holstebro 0 48 279 
2 2Horsens 74 129 405 
1 Kalundborg 77 13 91 
1 21Kolding 9 61 281 
1 3Køge 69 14 384 

Lyngby  264 7 271 
Nakskov  146 28 174 

 6Nykøbing F. 1 4 65 
3 46Nørresundby 2 119 584 
 6Odense 01 124 725 
 1Randers 82 53 235 
 2Ringsted 25 18 243 

2 5Roskilde 90 107 699 
1 11Rønne 7 62 180 

Røntofte  266 18 284 
 Silkeborg 87 25 112 

4 32Sønderborg 2 164 490 
 14Thisted 0 41 181 
 21Vejle 3 40 253 

Viborg 1 91 48 140 
a  13Aabenra 6 114 250 

2 46Århus 1 69 532 
27 7.8Total 24 1.788 9.639 
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Bilag 11. Henvendelser om ledig plads eller rådgivning 

 Ledig plads Rådgivning Andet 
Boligfondens 312 23 1 
Dannerhuset 343 543 32 
Esbjerg 44 94 14 
Fredericia 155 192 82 
Frederikshavn 101 53 4 
Frederiksværk 89 32  
Haderslev 132 203 5 
Herning 93 60  
Hillerød 118 74 7 
Hjørring 103 49 3 
Hobro 98 19  
Holstebro 122 202 12 
Horsens 200 181 72 
Kalundborg 75 23  
Kolding 172 135 14 
Køge 166 216 36 
Lyngby 247 39  
Nakskov 88 96 3 
Nykøbing F. 53 15 1 
Nørresundby 309 305 23 
Odense 286 430 28 
Randers 164 98 8 
Ringsted 164 112 1 
Roskilde 238 467 22 
Rønne 78 85 27 
Røntofte 172 140 8 
Silkeborg 66 46 6 
Sønderborg 93 17 418 
Thisted 91 96 6 
Vejle 161 94 7 
Viborg 85 64 0 
Aabenraa 47 210 3 
Århus 308 265 19 

4.973 4.678Total 862 
B  mulig g n venfor er derfor 
ik  det sam

emærk, at det er
ke udtryk for

t at henvende si
lede antal henven

 om mere end é
delser. 

 ting. Summen o
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Bilag 12. Årsager til, at krisecentret henviser kvinden til anden løsning 

 

Ingen pladser til kvinder m
ed 

børn 

M
anglende ressourcer til kvin-

den/børnenes problem
er 

K
vinden passer ikke ind på kri-

secentret 

P
ladsm

angel på krisecentret 

Anden grund 

Boligfondens 218 4 22 32 
Dannerhuset 28 7 46 45 108 
Esbjerg  2 8 
Fredericia 76 1 1 4 7 
Frederikshavn 31 1 8 11 
Frederiksværk 15 1 3 1 7 
Haderslev 14 2 10 8 
Herning 11 2 1 4 7 
Hillerød 51 2 6 5 
Hjørring 52 2 4 7 
Hobro 37 5 1 4 6 
Holstebro 22 6 10 
Horsens 23 2 12 10 
Kalundborg 7 1 1 2 2 
Kolding 31 18 11 14 
Køge 100 2 12 20 
Lyngby 153 9 6 23 
Nakskov 15 2 8 4 
Nykøbing F. 13 0 6 2 
Nørresundby 84 3 19 35 
Odense 84 5 1 12 29 
Randers 1 2 10 15 
Ringsted 25 5 2 5 21 
Roskilde 227 4 1 10 21 
Rønne 6 3 5 11 
Røntofte 70 1 4 16 18 
Silkeborg 14 3 3 
Sønderborg 5 5 7 
Thisted 2 7 13 15 
Vejle 36 1 11 11 
Viborg 29 1 3 7 
Aabenraa 4 1 2 6 

41 93 6 3 2Århus 8
Total 1.577 70 94 315 531 
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Bilag 13. Antal pladser på krisecentrene 

 Pladser til 
kvinder Pladser til børn Samlet antal 

pladser 

11Boligfondens 15 26 
uset 18Dannerh 18 36 

Esbjerg 5 5 10 
Fredericia 4 5 9 
Frederikshavn 4 8 12 
Frederiksværk 10 15 25 
Haderslev 4 6 10 
Herning 4 4 8 
Hillerød 5 8 13 
Hjørring 4 6 10 
Hobro 4 6 10 
Holstebro 4 6 10 

7 6 13Horsens  
Jagtvej, Kbh. 41 21 62 
Kalundborg 8 8 16 
Kolding 5 5 10 
Køge 4 6 10 

10Lyngby 15 25 
5Nakskov 10 15 
7Nykøbing F. 10 17 

Næstved 5 8 13 
Nørresundby 8 4 12 
Odense 9 7 16 

9Randers 16 25 
 7Ringsted 13 20 

Roskilde 6 6 12 
Rønne 4 6 10 

6Røntofte 12 18 
Silkeborg 5  5 
Sønderborg 5 6 11 
Thisted 5 4 9 
Vejle 6 4 10 
Viborg 5 4 9 
Aabenraa 5 8 13 
Århus 9 12 21 
Total 258 293 551 
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Bilag 14. Antal kvinder og børn på krisecentrene 

 Kvind B Ter ørn 

Boligfondens 

otal 

58 40 98 
Dannerhuset 89 89 178 
Esbjerg 59 137 78 
Fredericia 4 840 1 1 
Frederikshavn 3 634 3 7 
Frederiksværk 39 5 95 4 
Haderslev 30 4 70 0 
Herning 57 62 119 

49 50 99Hillerød  
Hjørring 48 41 89   
Hobro 40 36 76   
Holstebro 32 35 67 

84 70 154Horsens   
Jagtvej, Kbh. 105 65 170 
Kalundborg 35 27 62 
Kolding 64 59 123 
Køge 39 52 91 
Lyngby 61 40 101 
Nakskov 33 58 91 
Nykøbing F. 6 9 15 
Nørresundby 99 83 182 
Odense 132 113 245 
Randers 76 68 144 
Ringsted 58 70 128 
Roskilde 39 28 67 
Rønne 16 6 22 
Røntofte 47 62 109 
Silkeborg 4 6 10 
Sønderborg 39 36 75 
Thisted 47 41 88 
Vejle 65 48 113 
Viborg 48 48 96 
Aabenraa 36 37 73 
Århus 90 88 178 
Total       1.817        1.695        3.512 
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Bilag 15. Overnatninger på krisecentrene 

 Kvinder Børn Total 

Boligfondens        4.253         3.015          7.268 
Dannerhuset        3.448         2.730          6.178 
Esbjerg        1.245            658          1.903 
Fredericia           731            891          1.622 
Frederikshavn           857            629          1.486 
Frederiksværk        2.798         4.614          7.412 
Haderslev           671            747          1.418 
Herning           863         1.280          2.143 
Hillerød        1.567         1.744          3.311 
Hjørring        1.151            895          2.046 
Hobro           905            770          1.675 
Holstebro           597            535          1.132 
Horsens        1.598         1.333          2.931 
Jagtvej, Kbh.       12.462         4.527        16.989 
Kalundborg        1.295            718          2.013 
Kolding        1.756         1.748          3.504 
Køge        1.374         2.105          3.479 
Lyngby        2.583         1.716          4.299 
Nakskov        1.274         1.936          3.210 
Nykøbing F.           252            336             588 
Nørresundby        2.280         1.419          3.699 
Odense        2.985         2.597          5.582 
Randers        1.471         1.018          2.489 
Ringsted        1.948         2.469          4.417 
Roskilde        1.891         1.196          3.087 
Rønne           336              83             419 
Røntofte        1.783         2.583          4.366 
Silkeborg           244            320             564 
Sønderborg        1.140            833          1.973 
Thisted           325            415             740 
Vejle        1.010         1.013          2.023 
Viborg        1.235            978          2.213 
Aabenraa        1.154         1.092          2.246 
Århus        1.713         2.185          3.898 
Total       61.195        51.128       112.323 
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Bilag 16. Kvinders opholdslængde i intervaller 

 

 0 - 1 døgn 

2 - 6 døgn 

7 - 30 døgn 

31 - 90 døgn 

91 - 180 døgn 

181 - 365 døgn 

O
ver et år 

U
oplyst 

Total 

Boligfondens 1 11 11 15 13 7    58 

Dannerhuset 9 24 32 11 11 1 1   89 

Esbjerg 21 21 24 8 2 1  1 78 

Fredericia 7 8 14 6 2   3 40 

Frederikshavn 6 10 11 4 2 1    34 

Frederiksværk 1 4 13 14 2 3 2   39 

Haderslev 3 6 13 7 1     30 

Herning 18 11 18 1      57 

Hillerød 6 7 20 10 3 1  2 49 

Hjørring 15 12 10 6 5     48 

Hobro 11 9 8 11 1     40 

Holstebro 12 7 6 5 2     32 

Horsens 15 28 25 14 2     84 

Jagtvej, Kbh. 5 20 10 26 17 21 6   105 

Kalundborg 3 10 8 10 3 1    35 

Kolding 4 24 19 10 2 3  2 64 

Køge 5 6 13 12 3     39 

Lyngby 3 16 18 13 10 1    61 

Nakskov 1 9 10 7 6     33 

Nykøbing F.     3 3      6 

Nørresundby 25 31 24 14 2 3    99 

Odense 18 45 34 29 5   1 132 

Randers 7 24 31 11 3     76 

Ringsted 4 11 22 14 7     58 

Roskilde 1 12 8 9 7 1  1 39 

Rønne 7 2 4 2 1     16 

Røntofte 2 10 15 14 3 2  1 47 

Silkeborg     1 1 2     4 

Sønderborg 11 6 10 10 2     39 

Thisted 16 17 12 2      47 

Vejle 20 16 16 12 1     65 

Viborg 3 13 21 8 2 1    48 

Aabenraa 7 2 11 14 2     36 

Århus 11 30 28 15 4   2 90 

Total 278 462 523 357 128 47 9 13 1.817 
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Bilag 17. Forhold, der har medført forlængelse af kvindernes ophold 

 Uoplyst Ja Nej Ved ikke Total 

Boligfondens 1 16 41 58 
Dannerhusethuset 1 20 68 89 
Esbjerg 3 24 48 2 77 
Fredericia 3 3 34 40 
Frederikshavn 2 11 21 34 
Frederiksværk 1 10 28 39 
Haderslev  9 21 30 
Herning 9 17 29 2 57 
Hillerød 1 14 33 1 49 
Hjørring 3 6 38 1 48 
Hobro  2 37 39 
Holstebro  2 30 32 
Horsens  10 73 1 84 
Jagtvej, Kbh. 2 62 38 3 105 
Kalundborg 6 3 25 1 35 
Kolding 3 7 52 2 64 
Køge  3 36 39 
Lyngby 2 5 45 9 61 
Nakskov  6 27 33 
Nykøbing F.  1 5 6 
Nørresundby 1 3 95 99 
Odense 5 11 114 2 132 
Randers  8 67 1 76 
Ringsted 1 5 52 58 
Roskilde 4 7 27 38 
Rønne 2 2 12 16 
Røntofte 1 20 26 47 
Silkeborg 1 1 2 4 
Sønderborg  5 34 39 
Thisted  4 43 47 
Vejle 2 4 59 65 
Viborg  5 43 48 
Aabenraa  2 34 36 
Århus 4 7 70 9 90 
Total 58 315 1.407 34 1.814 
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Bilag 18. Karakter af forhold der har medført forlængelse af kvindens ophold 

 Fortsat trussel/fare 

K
vindens/fam

iliens sociale 
situation 

S
ocialforvaltningens sagsbe-

handlingstid 

V
entetid på bolig 

M
anglende tolkem

ulighed 

M
angelfuld integration 

A
ndet 

Ved ikke 

Boligfondens   3 13   
Dannerhu- 3 1 5 14 3 1 
Esbjerg 8 8 2 7 1 4 2 
Fredericia 2  1 2  
Frederikshavn 6  1 4 2  
Frederiksværk 2 3 1 8 2 3  
Haderslev 1  4 3 1 
Herning 3 12 6 9 1 6 1  
Hillerød 7 2 2 6 1 4 1 
Hjørring  2 2 1 1 1 1 
Hobro   2   
Holstebro  1 1 1 1  
Horsens 3 3 6 3 5  
Jagtvej, Kbh. 4 6 20 51 5 9  
Kalundborg 1  1 2 1  
Kolding 2 1 1 2 3  
Køge   1 2   
Lyngby 1 2 5   
Nakskov 2 1 1 4 1  
Nykøbing F. 1  1   
Nørresundby 1 2 1  
Odense  1 1 6 1 3 
Randers 4 1 1 2 1  
Ringsted  1 4 1 1  
Roskilde 1 1 4 1  
Rønne   1 1 
Røntofte 4 9 5 17 1   
Silkeborg   1   
Sønderborg 2 1 1 3 1   
Thisted  1 1 2  
Vejle 2 1 1   
Viborg 2 1 3   
Aabenraa  1 1 1  
Århus 3 3 3 3 1   
Total 65 65 64 185 1 21 52 10 
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Bilag 19. Kvindernes aldersfordeling 

 

U
nder 20 år 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

O
ver 60 år 

Ved ikke 

U
oplyst 

Total 

Boligfondens 3 28 19 5 2     1 58 
Dannerhuset 4 43 29 11       2 89 
Esbjerg 5 27 24 13 8     1 78 
Fredericia 1 6 18 9 3   1 2 40 
Frederikshavn 3 9 15 6   1     34 
Frederiksværk 3 14 12 7 3       39 
Haderslev 2 13 7 6 2       30 
Herning 1 18 22 10 3 1 1 1 57 
Hillerød   18 20 7 1 1 0 2 49 
Hjørring 4 10 14 13 4 1   2 48 
Hobro 3 16 8 10 1   2   40 
Holstebro 1 11 15 4     1   32 
Horsens 4 20 26 12 6 1 2 13 84 
Jagtvej, Kbh. 6 36 46 13 3 1     105 
Kalundborg 1 9 15 5 2 1   2 35 
Kolding 9 20 18 8 6 1 2   64 
Køge   12 16 10 1       39 
Lyngby 1 31 15 11       3 61 
Nakskov   2 20 4 2 2   3 33 
Nykøbing F. 1 2 1         2 6 
Nørresundby 1 25 42 19 7 4   1 99 
Odense 8 29 57 28 7 1   2 132 
Randers 5 26 29 5 11       76 
Ringsted 2 22 18 10 4 2     58 
Roskilde   22 10 5 2       39 
Rønne 1 2 7 3 2     1 16 
Røntofte 2 17 18 6 3     1 47 
Silkeborg   1 2 1         4 
Sønderborg 3 11 9 10 3 3     39 
Thisted 3 13 13 15 2   1   47 
Vejle   22 22 13 4   3 1 65 
Viborg 3 19 14 8 4       48 
Aabenraa 3 11 16 5   1     36 
Århus 3 31 35 13 5 1 1 1 90 
Total 86 596 652 305 101 22 14 41 1.817 

 

 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte  68 



Bilag 20. Statsborgerskab 

 Dansk stats-
borgerskab

Andet stats-
borgerskab 
end dansk

Ved ikke Uoplyst Total 

Boligfondens 31 21 6   58 

Dannerhuset 51 36 2   89 

Esbjerg 57 14 7   78 

Fredericia 31 5 3 1 40 

Frederikshavn 24 9 1   34 

Frederiksværk 15 22 2   39 

Haderslev 23 6   1 30 

Herning 34 19 2 2 57 

Hillerød 33 15 1   49 

Hjørring 25 20 1 2 48 

Hobro 25 10 5   40 

Holstebro 21 11     32 

Horsens 64 18 1 1 84 

Jagtvej, Kbh. 48 54 1 2 105 

Kalundborg 20 11 4   35 

Kolding 35 12 16 1 64 

Køge 32 7     39 

Lyngby 25 28 7 1 61 

Nakskov 21 12     33 

Nykøbing F. 5 1     6 

Nørresundby 66 31 1 1 99 

Odense 89 33 8 2 132 

Randers 45 25 4 2 76 

Ringsted 39 19     58 

Roskilde 23 14 2   39 

Rønne 15 1     16 

Røntofte 33 12 2   47 

Silkeborg 3 1     4 

Sønderborg 29 8   2 39 

Thisted 37 8 2   47 

Vejle 53 11 1   65 

Viborg 32 16     48 

Aabenraa 24 12     36 

Århus 53 30 7   90 

Total 1.161 552 86 18 1.817 
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Bilag 21. Kvindernes status hvis de ikke er danske statsborgere 

 Indvandrer Flygtning Asylansøger Familiesammenført Ved ikke  Uoplyst Total 

Boligfondens 3 3 13 2  21 
Dannerhuset 3 2 27 4  36 
Esbjerg  4 9 1  14 
Fredericia  2 3   5 
Frederikshavn  1 6 2  9 
Frederiksværk 1 2 18  1 22 
Haderslev  4 2  6 
Herning 1 4 11  3 19 
Hillerød 3 10 2  15 
Hjørring 1 3 15 1  20 
Hobro  4 6  10 
Holstebro 1 2 9   12 
Horsens 3 2 11 2  18 
Jagtvej, Kbh. 2 6 38 9 1 56 
Kalundborg  8 3  11 
Kolding 3 5 4  12 
Køge  1 5 1  7 
Lyngby 6 13 8 1 28 
Nakskov  2 1 7 2  12 
Nykøbing F.  1   1 
Nørresundby  7 1 18 4 1 31 
Odense 3 7 1 15 5 2 33 
Randers 2 7 1 9 4 2 25 
Ringsted 1 2 15 1  19 
Roskilde 2 1 8 1 2 14 
Rønne  1   1 
Røntofte 5 2 1 6  2 16 
Silkeborg 1   1 
Sønderborg 1 1 1 5   8 
Thisted 2 1 1 3 1  8 
Vejle  2 2 6 1  11 
Viborg  5 11   16 
Aabenraa 4 2 4 2  12 
Århus 2 2 22 4  30 
Total 50 72 10 340 72 15 552 
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Bilag 22. Kvindernes fødeland 

 Født i DK Ikke født i DK Uoplyst Ved ikke Total 

Boligfondens 20 36 1 1 58 
Dannerhuset 32 55 1 1 89 
Esbjerg 50 27 1 78 
Fredericia 28 10 2 40 
Frederikshavn 20 13 1 34 
Frederiksværk 15 22 1 1 39 
Haderslev 21 9 30 
Herning 19 25 12 1 57 
Hillerød 22 24 2 1 49 
Hjørring 21 26 1 48 
Hobro 25 15 40 
Holstebro 15 12 5 32 
Horsens 52 27 3 2 84 
Jagtvej, Kbh. 32 63 7 3 105 
Kalundborg 17 16 1 1 35 
Kolding 24 35 5 64 
Køge 29 10 39 
Lyngby 19 37 3 2 61 
Nakskov 17 15 1 33 
Nykøbing F. 4 2 6 
Nørresundby 53 41 5 99 
Odense 73 47 7 5 132 
Randers 33 42 1 76 
Ringsted 35 22 1 58 
Roskilde 18 18 3 39 
Rønne 6 4 6 16 
Røntofte 25 19 3 47 
Silkeborg 2 1 1 4 
Sønderborg 23 13 3 39 
Thisted 29 18 47 
Vejle 43 19 1 2 65 
Viborg 25 20 3 48 
Aabenraa 20 16 36 
Århus 39 43 3 5 90 
Total 906 802 76 33 1.817 
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Bilag 23. Kvindernes fødeland – andet end Danmark 
 

Land Antal Procent 

Tyrkiet 85 10,8 % 
Irak 70 8,9 % 
Iran 56 7,1 % 
Grønland 50 6,4 % 
Libanon 34 4,3 % 
Somalia 33 4,2 % 
Thailand 30 3,8 % 
Bosnien 28 3,6 % 
Marokko 28 3,6 % 
Pakistan 23 2,9 % 
Afganistan 22 2,8 % 
Polen 21 2,7 % 
Rusland 20 2,5 % 
Vietnam 17 2,2 % 
Sri Lanka 16 2,0 % 
Tyskland 15 1,9 % 
Jordan 13 1,7 % 
Filippinerne 13 1,7 % 
Jugoslavien 11 1,4 % 
Sydafrika 10 1,3 % 
Færøerne 9 1,1 % 
Kina 9 1,1 % 
Ukraine 9 1,1 % 
Kuwait 8 1,0 % 
Syrien 7 0,9 % 
Norge 7 0,9 % 
Ghana 6 0,8 % 
Brasilien 6 0,8 % 
Tanzania 5 0,6 % 
Letland 5 0,6 % 
Sverige 5 0,6 % 
Tunesien 5 0,6 % 
Cuba 4 0,5 % 
Spanien 4 0,5 % 
Litauen 4 0,5 % 
Uganda 4 0,5 % 
Island 4 0,5 % 
Kroatien 4 0,5 % 
Congo 3 0,4 % 
Indonesien 3 0,4 % 
Gambia 3 0,4 % 
Indien 3 0,4 % 
Sierra Leone 3 0,4 % 
Rumænien 3 0,4 % 
England 3 0,4 % 
Venezuela 3 0,4 % 
Tjekkiet 3 0,4 % 
Serbien 3 0,4 % 
Japan 2 0,3 % 

Etiopien 2 0,3 % 

Makedonien 2 0,3 % 
Malaysia 2 0,3 % 
Argentina 2 0,3 % 
Kenya 2 0,3 % 
Zambia 2 0,3 % 
Egypten 2 0,3 % 
Palæstina 2 0,3 % 
Australien 2 0,3 % 
Bulgarien 2 0,3 % 
Algeriet 2 0,3 % 
Peru 2 0,3 % 
Estland 2 0,3 % 
Benin 1 0,1 % 
Dubai 1 0,1 % 
Nigeria 1 0,1 % 
Honduras 1 0,1 % 

Bosnien-
Hercegovina 1 0,1 % 

Samoa 1 0,1 % 
Moldova 1 0,1 % 
Colombia 1 0,1 % 
Sudan 1 0,1 % 
Albanien 1 0,1 % 
Usbekistan 1 0,1 % 
Costa Rica 1 0,1 % 
Tjetjenien 1 0,1 % 
Senegal 1 0,1 % 
Liberia 1 0,1 % 
Cambodja 1 0,1 % 
Burkina Faso 1 0,1 % 
Taiwan 1 0,1 % 
Mali 1 0,1 % 
Frankrig 1 0,1 % 
Balkan 1 0,1 % 
Armenien 1 0,1 % 
Finland 1 0,1 % 
Holland 1 0,1 % 
Ecuador 1 0,1 % 
Slovenien 1 0,1 % 
Portugal 1 0,1 % 
Total 787 100 % 
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Bilag 24. Kvindens danske sprog 

 Kvinden taler 
dansk

Kvinden taler 
lidt dansk 

Kvinden taler 
ikke dansk Uoplyst Total 

Boligfondens 42 10 6  58 
Dannerhuset 63 19 6 1 89 
Esbjerg 61 11 4 2 78 
Fredericia 37 1 1 1 40 
Frederikshavn 24 5 3 2 34 
Frederiksværk 25 8 6  39 
Haderslev 25 4 1  30 
Herning 19 11 2 25 57 
Hillerød 39 7 2 1 49 
Hjørring 31 12 2 3 48 
Hobro 34 6   40 
Holstebro 27 2 2 1 32 
Horsens 76 5 3  84 
Jagtvej, Kbh. 57 27 12 9 105 
Kalundborg 21 12 2  35 
Kolding 47 14 3  64 
Køge 34 4  1 39 
Lyngby 39 12 6 4 61 
Nakskov 24 7 1 1 33 
Nykøbing F. 6     6 
Nørresundby 76 16 4 3 99 
Odense 101 17 8 6 132 
Randers 57 14 3 2 76 
Ringsted 44 8 5 1 58 
Roskilde 21 5 5 8 39 
Rønne 4    12 16 
Røntofte 39 5 3  47 
Silkeborg 4     4 
Sønderborg 32 7   39 
Thisted 43 4   47 
Vejle 53 5 3 4 65 
Viborg 40 7 1  48 
Aabenraa 33 2 1  36 
Århus 67 13 9 1 90 
Total 1.345 280 104 88 1.817 
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Bilag 25. Behov for tolk 

 Ja Nej Ved ikke Total 

Boligfondens 12 14  26 
Dannerhuset 23 31  54 
Esbjerg 12 15 1 28 
Fredericia 2 4  6 
Frederikshavn 5 3  8 
Frederiksværk 11 7  18 
Haderslev 4 4 1 9 
Herning 9 10 1 20 
Hillerød 9 20  29 
Hjørring 5 23  28 
Hobro 4 6  10 
Holstebro 3 12  15 
Horsens 3 10  13 
Jagtvej, Kbh. 37 20 3 60 
Kalundborg 6 11  17 
Kolding 10 18 1 29 
Køge 4 5  9 
Lyngby 15 14  29 
Nakskov 9 4  13 
Nykøbing F.   2  2 
Nørresundby 16 17  33 
Odense 17 25 1 43 
Randers 11 26 1 38 
Ringsted 11 8  19 
Roskilde 6 15  21 
Rønne   3 1 4 
Røntofte 5 13  18 
Silkeborg   1  1 
Sønderborg 7 1  8 
Thisted 2 8  10 
Vejle 6 9 2 17 
Viborg 6 24  30 
Aabenraa 1 8  9 
Århus 22 23  45 
Total 293 414 12 719 
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Bilag 26. Kvindernes civilstand 

 Enlig Gift Samlevende Ved ikke Total 

Boligfonden 16 30 9 3 58 
Dannerhuset 21 47 21 89 
Esbjerg 29 22 21 6 78 
Fredericia 8 17 12 3 40 
Frederikshavn 16 7 8 3 34 
Frederiksværk 9 23 7 39 
Haderslev 9 12 8 1 30 
Herning 14 28 13 2 57 
Hillerød 9 26 13 1 49 
Hjørring 8 26 5 9 48 
Hobro 11 14 13 2 40 
Holstebro 5 13 11 3 32 
Horsens 26 32 21 5 84 
Jagtvej, Kbh. 47 45 9 4 105 
Kalundborg 6 23 5 1 35 
Kolding 21 24 12 7 64 
Køge 4 20 14 1 39 
Lyngby 12 32 13 4 61 
Nakskov 7 18 7 1 33 
Nykøbing F. 2 2 2 6 
Nørresundby 21 49 29 99 
Odense 34 58 35 5 132 
Randers 24 33 18 1 76 
Ringsted 12 29 15 2 58 
Roskilde 8 18 10 3 39 
Rønne 4 4 8 16 
Røntofte 8 30 8 1 47 
Silkeborg  2 2 4 
Sønderborg 8 18 13 39 
Thisted 5 14 27 1 47 
Vejle 20 25 19 1 65 
Viborg 17 21 10 48 
Aabenraa 11 15 10 36 
Århus 29 40 20 1 90 
Total 481 817 448 71 1.817 
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Bilag 27. Kvindernes forsørgelsesgrundlag 

 

Lønindkom
st 

D
agpenge 

Sygedagpenge 

K
ontanthjæ

lp 

R
evalidering 

Pension 

S
tatens ud-

dannelsesstøt-
te - S

U
 

A
ndet 

Ved ikke 

Total 

Boligfondens 17 3 4 24 3 2 2 3 58 
Dannerhuset 17 8 1 41 3 1 3 11 4 89 
Esbjerg 14 7 2 20 1 11 3 8 12 78 
Fredericia 6 1 3 19 5  1 5 40 
Frederikshavn 4  6 18 3 1 1 1 34 
Frederiksværk 9 1 7 16 2  4 39 
Haderslev 3 1 2 18 1  5 30 
Herning 9 1 14 1 5 1 5 21 57 
Hillerød 15 2 2 13 1 6 1 5 4 49 
Hjørring 5 5 1 18 2 2  15 48 
Hobro 4 3 1 15 1 5  3 8 40 
Holstebro 3 1 10 1 3 3 4 7 32 
Horsens 16 2 6 35 2 13 2 2 6 84 
Jagtvej, Kbh. 13 5 4 59 1 5 1 4 13 105 
Kalundborg 6 3 1 13 1 5 2 1 3 35 
Kolding 12 6 1 25 1 4 4 3 8 64 
Køge 10 3 1 13 1 3 1 2 5 39 
Lyngby 18 2 1 19 2 2 3 4 10 61 
Nakskov 5 3 15 5 1 1 3 33 
Nykøbing F.  2 1 3   6 
Nørresundby 14 11 4 36 14 6 6 8 99 
Odense 18 11 6 46 20 7 3 21 132 
Randers 14 6 4 30 1 4 3 8 6 76 
Ringsted 8 4 1 21 1 10  7 6 58 
Roskilde 8 2 2 17 2 0 2 1 5 39 
Rønne 2 1 7 2 1 1 2 16 
Røntofte 11 3 1 16 3 6 1 5 1 47 
Silkeborg   3  1 4 
Sønderborg 6 1 4 20 5 1  2 39 
Thisted 9 2 26  7 1 1 1 47 
Vejle 6 5 8 22 2 6 1 3 12 65 
Viborg 7 3 2 22 1 8 2 3 48 
Aabenraa 4 4 3 17 2 3 2  1 36 
Århus 15 3 42 5 4 4 17 90 
Total 308 115 79 733 28 174 61 109 210 1.817 
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Bilag 28. Former for vold kvinderne har været udsat for 

 Fysisk vold Psykisk 
vold 

Seksuel 
vold

Materiel 
vold

Økonomisk 
vold Ved ikke 

Boligfonden 47 55 17 16 22 0 
Dannerhuset 77 79 24 37 27 5 
Esbjerg 55 67 18 24 34 4 
Fredericia 32 36 12 11 13 0 
Frederikshavn 27 28 2 12 9 2 
Frederiksværk 28 32 4 10 12 0 
Haderslev 29 30 13 20 10 0 
Herning 18 21 7 7 9 7 
Hillerød 35 40 14 15 14 5 
Hjørring 31 40 9 8 10 0 
Hobro 10 13 4 5 3 0 
Holstebro 20 28 1 2 3 0 
Horsens 52 65 12 20 17 2 
Jagtvej, Kbh. 36 38 6 14 12 2 
Kalundborg 25 26 5 7 12 3 
Kolding 45 48 15 22 10 3 
Køge 33 37 14 10 7 1 
Lyngby 26 31 9 10 9 1 
Nakskov 24 32 3 14 15 1 
Nykøbing F. 5 5 0 1 2 0 
Nørresundby 87 84 17 18 26 2 
Odense 96 104 18 26 18 10 
Randers 60 62 10 12 12 4 
Ringsted 50 55 20 20 30 2 
Roskilde 28 31 8 14 11 0 
Rønne 12 13 3 3 2 2 
Røntofte 36 38 17 21 24 1 
Silkeborg 4 4 1 2 2 0 
Sønderborg 28 35 3 11 16 2 
Thisted 31 35 3 4 8 0 
Vejle 47 50 9 21 16 3 
Viborg 43 44 15 20 13 0 
Aabenraa 28 35 4 5 6 0 
Århus 81 78 21 31 20 3 
Total 1.286 1.419 338 473 454 65 
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Bilag 29. Anmeldelse af volden 

 Ja Nej Ved ikke/ 
uoplyst Total 

Boligfonden 18 34 6 58 
Dannerhuset 25 46 18 89 
Esbjerg 18 38 22 78 
Fredericia 7 20 13 40 
Frederikshavn 5 20 9 34 
Frederiksværk 8 26 5 39 
Haderslev 5 24 1 30 
Herning 7 12 38 57 
Hillerød 10 27 12 49 
Hjørring 7 29 12 48 
Hobro 5 9 26 40 
Holstebro 9 14 9 32 
Horsens 11 48 25 84 
Jagtvej, Kbh. 7 25 73 105 
Kalundborg 8 17 10 35 
Kolding 16 32 16 64 
Køge 3 29 7 39 
Lyngby 12 11 38 61 
Nakskov 11 20 2 33 
Nykøbing F.  6 6 
Nørresundby 17 68 14 99 
Odense 21 60 51 132 
Randers 17 42 17 76 
Ringsted 9 38 11 58 
Roskilde 10 18 11 39 
Rønne 3 9 4 16 
Røntofte 8 24 15 47 
Silkeborg 2 2 4 
Sønderborg 6 27 6 39 
Thisted 2 37 8 47 
Vejle 17 32 16 65 
Viborg 5 33 10 48 
Aabenraa 10 22 4 36 
Århus 28 36 26 90 
Total 347 935 535 1.817 
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Bilag 30. Udflytningsform efter ophold på krisecenter 

 

Tilbage til æ
gtefæ

lle/ 
sam

lever 

Tilbage til tidligere bolig 
uden den, der har ud-
øvet volden 

Til ny bolig 

Til andet krisecenter 

Til  fam
iliebehandlings-

institution 

Til fam
ilie/venner 

A
ndet 

Ved ikke 

U
oplyst 

Total 

Boligfonden 10 5 21 5  8 8 1  58 
Dannerhuset 16 8 17 20 1 10 9 7 1 89 
Esbjerg 8 14 17 8 2 10 7 10 2 78 
Fredericia 6 5 18 3 0 4 1 2 1 40 
Frederikshavn 6 7 7 3 0 3 4 3 1 34 
Frederiksværk 6 6 12 7 0 5 3   39 
Haderslev 7 2 11 3 1 3 1 2  30 
Herning 15 8 8 4  7 2 8 5 57 
Hillerød 8 3 10 11  6 7 2 2 49 
Hjørring 8 3 12 7 2 7 4 5  48 
Hobro 10 6 7 5 0 7 3 1 1 40 
Holstebro 10 2 9 1 0 2 2 6  32 
Horsens 27 12 15 1 1 10 10 8  84 
Jagtvej, Kbh. 16 7 39 7 1 10 13 10 2 105 
Kalundborg 10 4 10 3  3 3 2  35 
Kolding 8 5 12 9  12 6 9 3 64 
Køge 8 5 9 4  6 1 6  39 
Lyngby 8 4 9 7  11 3 16 3 61 
Nakskov 11 2 13 1  3 1 2  33 
Nykøbing F. 1  4   1    6 
Nørresundby 34 12 16 5  15 9 8  99 
Odense 36 27 28 3  13 9 14 2 132 
Randers 14 13 12 7 1 14 5 10  76 
Ringsted 12 8 23 4 2 5 2 2  58 
Roskilde 5 8 10 3  7 1  5 39 
Rønne 4 2 2   3  3 2 16 
Røntofte 10 6 11 6  7 5 1 1 47 
Silkeborg 1  2     1  4 
Sønderborg 8 7 13  1 5 2 3  39 
Thisted 19 5 7 3 1 4 5 3  47 
Vejle 12 15 7 6  13 6 6  65 
Viborg 10 11 14 3  3 1 6  48 
Aabenraa 5 7 12 2  7 2 1  36 
Århus 20 21 15 2 4 12 2 11 3 90 
Total 389 250 432 153 17 236 137 169 34 1.817 
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Bilag 31. Kvinder der bliver bedt om at flytte 

 Ja Nej Ved ikke Uoplyst Total 

Boligfonden 7 51   58 
Dannerhuset 27 58 3 1 89 
Esbjerg 11 64  3 78 
Fredericia 4 34  2 40 
Frederikshavn 6 28   34 
Frederiksværk 5 34   39 
Haderslev 4 26   30 
Herning 8 41  8 57 
Hillerød 10 38  1 49 
Hjørring 13 35   48 
Hobro 6 31  3 40 
Holstebro 6 26   32 
Horsens 14 68  2 84 
Jagtvej, Kbh. 7 95 1 2 105 
Kalundborg 35   35 
Kolding 5 56  3 64 
Køge 6 33   39 
Lyngby 9 42 8 2 61 
Nakskov  33   33 
Nykøbing F. 1 5   6 
Nørresundby 15 84   99 
Odense 13 117  2 132 
Randers 5 71   76 
Ringsted 5 53   58 
Roskilde 6 28  5 39 
Rønne 1 12  3 16 
Røntofte 9 36 1 1 47 
Silkeborg  4   4 
Sønderborg 6 33   39 
Thisted 10 37   47 
Vejle 11 54   65 
Viborg 5 43   48 
Aabenraa 5 29 1 1 36 
Århus 10 77 1 2 90 
Total 250 1511 15 41 1.817 

 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte  80 



Bilag 32. Årsager til at kvinden bliver bedt om at flytte 

 

O
verbelæ

gning 

P
sykisk sygdom

 

M
isbrug 

O
vertræ

delse af 
krisecentrets reg-
ler 

A
ndet 

Ved ikke 

Boligfonden   2 4  
Dannerhuset  2 4 4 20  
Esbjerg 1 1 2 4 2 2 
Fredericia 1 2 2 1   
Frederikshavn 1 5   1  
Frederiksværk 1 1 2 1  
Haderslev  1   2 1 
Herning  1 2 2 5  
Hillerød 1 2 1  5  
Hjørring 3 2 3  7  
Hobro  1 1 1 4  
Holstebro 1 3   2  
Horsens  2 2 8 4  
Jagtvej, Kbh.  1 2 3 4  
Kalundborg      
Kolding 1 1 2 2   
Køge  2 1 1 3  
Lyngby  1  1 7  
Nakskov       
Nykøbing F.   1   
Nørresundby 4 6 1 1 5  
Odense 1 6  3 4  
Randers  1 2 1 3  
Ringsted   1 1 4  
Roskilde 2  1  3  
Rønne   1 1 1  
Røntofte  3   6  
Silkeborg       
Sønderborg 1   1 4  
Thisted  4 2 3 4  
Vejle 2 4 1  4  
Viborg   1 3 1  
Aabenraa 1 1 1 1 3  
Århus 1 2 1 4 3  
Total 21 55 35 51 116 3 
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Bilag 33. Efterværntilbuddets form 

 G
enerelt tilbud til alle 

Individuelt aftalt m
ed 

kvinden og barnet 

U
oplyst 

Intet eftervæ
rnstilbud 

Boligfondens x x   
Dannerhuset   x   
Esbjerg x x   
Fredericia   x   
Frederikshavn x x   
Frederiksværk   x   
Haderslev    x  
Herning   x   
Hillerød   x   
Hjørring   x   
Hobro x    
Holstebro    x 
Horsens x x   
Jagtvej, Kbh.   x   
Kalundborg   x   
Kolding x x   
Køge x x   
Lyngby   x   
Nakskov   x   
Nykøbing F.   x   
Næstved x x   
Nørresundby   x   
Odense   x   
Randers   x   
Ringsted x x   
Roskilde   x   
Rønne x x   
Røntofte   x   
Silkeborg   x   
Sønderborg x x   
Thisted   x   
Vejle x    
Viborg   x   
Aabenraa   x   
Århus   x   
Total 12 31 1 1 
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Bilag 34. Aftale om hjælp eller støtte til kvinden efter udflytning fra krisecentret 

 Ja Nej Ved ikke Uoplyst Total 

Boligfonden 33 25   58 
Dannerhuset 27 58 3 1 89 
Esbjerg 23 40 12 3 78 
Fredericia 26 11  3 40 
Frederikshavn 12 18 2 2 34 
Frederiksværk 8 31   39 
Haderslev 5 24 1  30 
Herning 13 34 1 9 57 
Hillerød 4 42 1 2 49 
Hjørring 13 33  2 48 
Hobro 5 34  1 40 
Holstebro 2 30   32 
Horsens 23 60 1  84 
Jagtvej, Kbh. 34 68 1 2 105 
Kalundborg 2 30  3 35 
Kolding 12 47 1 4 64 
Køge 10 28 1  39 
Lyngby 10 37 12 2 61 
Nakskov 19 14   33 
Nykøbing F. 4 2   6 
Nørresundby 19 80   99 
Odense 36 86 8 2 132 
Randers 6 69 1  76 
Ringsted 24 33  1 58 
Roskilde 11 22  6 39 
Rønne 5 10  1 16 
Røntofte 23 22 1 1 47 
Silkeborg 2 1  1 4 
Sønderborg 29 9 1  39 
Thisted 12 35   47 
Vejle 10 52 2 1 65 
Viborg 11 37   48 
Aabenraa 13 23   36 
Århus 11 73 4 2 90 
Total 497 1.218 53 49 1.817 
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Bilag 35. Karakteren af hjælp eller støtte til kvinden efter udflytning fra krisecentret 

 H
jem

m
ebesøg af en af kri-

secentrets m
edarbejdere 

M
øder m

hp. opfølgning af 
krisecentrets handleplan 

Tilbud om
 at deltage i net-

væ
rksgruppe 

A
ktiviteter på krisecentret 

Ferieaktiviteter 

A
ndet 

Boligfondens 21 8 2 1  11 

Dannerhuset 2 3  20  9 

Esbjerg 1 6 12 19 14 3 

Fredericia 3     28 

Frederikshavn 5  7 10 7  

Frederiksværk 2  2 4 6 

Haderslev 5      

Herning 2   13 2 1 

Hillerød 1 1 2 2 2 1 

Hjørring 11 1  3  2 

Hobro 2 1  1  1 

Holstebro 1 1    1 

Horsens 5  4 19 5 9 

Jagtvej, Kbh. 27 13 3 24 2  

Kalundborg     2 

Kolding 3 8  1  9 

Køge 2 1 3 7  1 

Lyngby 7 3 7 9 3 5 

Nakskov 9   16  6 

Nykøbing F. 1 1  2  1 

Nørresundby 14 2 7 12 1 3 

Odense 4 10 4 1  20 

Randers  2    5 

Ringsted 1 2  24 3 1 

Roskilde  5    5 

Rønne 1   2  5 

Røntofte 2 17  8  3 

Silkeborg 2      

Sønderborg   3 1 29 

Thisted 1 5    7 

Vejle 1 1 1   8 

Viborg 8 4  1 2 3 

Aabenraa 5 1  1 3 12 

Århus 0 1    10 

Total 147 99 52 201 49 207 
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Bilag 36. Årsagen til at kvinden ikke får hjælp eller støtte efter udflytning fra krisecentret 

 M
anglende ressourcer fra 

krisecentrets side 

K
vinden ønsker det ikke 

K
vinden flytter langt væ

k 

A
ndre offentlige instanser 

yder støtte/hjæ
lp 

Andre frivillige personer 
yder støtte/hjæ

lp 

A
ndet 

Ved ikke 

Boligfonden 9 3 4 1 13 1 
Dannerhu- 44 2 2 6 3 5 1 
Esbjerg 3 10 11 12 3 1 8 
Fredericia  1 6 4  4  
Frederikshavn 4 4 6 1 5  
Frederiks- 2 5 6 14 4 5 1 
Haderslev 10 5 5 11  5 1 
Herning 6 4 9 3 2 9 1 
Hillerød 2 12 5 16 4 10 1 
Hjørring 3 3 3 7 1 19 1 
Hobro  16 3 13  2  
Holstebro 26  3 10    
Horsens 1 33 20 19 2 4 1 
Jagtvej, 3 32 3 21  11 2 
Kalundborg 4 18 9 7 1 2  
Kolding  15 11 8 2 14 4 
Køge  20 3 3 1 3 1 
Lyngby  6 4 13  11 10 
Nakskov 2 9 6 3    
Nykøbing F. 1  1 1   
Nørresundby 41 20 13  9 1 
Odense 3 23 8 30 2 21 9 
Randers 43 18 22 28 2 9  
Ringsted  16 8 12  6  
Roskilde 10 8 1 3  2 1 
Rønne  2 1 2  5  
Røntofte 3 7 7 8 2 2  
Silkeborg 1       
Sønderborg 3  4 4  2  
Thisted  18 5 19  4 1 
Vejle  13 11 14  12 1 
Viborg  8 13 6  3 1 
Aabenraa   5 19  1  
Århus  41 5 26  1 9 
Total 169 400 226 365 32 200 56 
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Bilag 37. Afholdelse af beboermøder 

 

Form
aliserede beboer-

m
øder uden deltagelse 

af ansatte/frivillige 

Beboerm
øder m

ed del-
tagelse af ansatte 
/frivillige 

B
rugerrråd 

Boligfondens   x  

Dannerhuset   x  

Esbjerg   x  

Fredericia   x  

Frederikshavn   x  

Frederiksværk   x  

Haderslev   x  

Herning   x  

Hillerød   x  

Hjørring   x  

Hobro   x  

Holstebro   x  

Horsens   x X 

Jagtvej, Kbh.   x  

Kalundborg   x  

Kolding   x  

Køge   x  

Lyngby   x X 

Nakskov   x  

Nykøbing F.   x  

Næstved   x  

Nørresundby   x  

Odense   x  

Randers   x  

Ringsted   x  

Roskilde   x  

Rønne   x  

Røntofte X x  

Silkeborg   x  

Sønderborg   x  

Thisted   x  

Vejle   x  

Viborg   x  

Aabenraa   x  

Århus   x  

Total 1 35 2 
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