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For mig var 2018 én stor introduktion til krisecentrene og 

til voldsområdet – en indføring i en fælles kamp, som har 

stået på i mange år og hvor vi står på skuldrene af adskillige 

kompetente menneskers erfaringer og bestræbelser. Med 

ydmyghed har jeg rejst rundt for at lære feltet at kende. Der-

for har jeg den første tid besøgt en lang række krisecentre, 

hvor jeg har involveret mig mest muligt for at få den ind-

vendige forståelse af arbejdet, styrkerne, udfordringerne og 

udviklingsmulighederne.

LOKK har arbejdet med de nøgletemaer, som er blevet 

identificeret. Om skismaet mellem den kønnede og køn-

sneutrale voldsforståelse, om hvordan vold skal forstås og 

arbejdes med, om samarbejde men også interessemod-

sætninger på voldsområdet generelt, om forebyggelse og 

efterværn, mm. Møderne og samtalerne på krisecentrene 

har været så utrolig givende. Krisecentrene er i 2018 vidt 

forskellige. Det er en kæmpe fordel, fordi dér ligger svarene 

til at styrke krisecentres virksomhed på flere niveauer landet 

over, men det er også akilleshælen. På besøgene har vi ud-

viklet dagsordener sammen, testet antagelser og udforsket 

hjørner af voldsområdet for at give bestyrelsen mandat til 

at gøre det, der skal til for at styrke faglighed og positionere 

krisecentrene endnu stærkere i samfundet.

Dialogen og arbejdet har kredset om især to dagsordener 

begge med et stort forebyggende potentiale. Den basale er-

kendelse er, at vi kan spare store summer og samtidigt opnå 

markant bedre resultater for kvinder og børn ved at foreslå 

konkrete organisatoriske ændringer politisk og i samarbejde 

med kommunerne.

Forebyggelse

Først og fremmest forebyggelse før volden bryder ud. Kvin-

dekrisecentrene leverer i dag en sikker og tryg ramme om-

kring kvinder og børn i en svær periode af deres liv. Men 

der er også et stort opland til krisecentrene, hvor kvinder 

og par lever med latent vold eller vold i udbrud uden at få 

hjælp. Det felt kan meget naturligt ligge hos krisecentrene 

som et ambulant tilbud, fordi her er den opbyggede eksper-

tise. Allerede i dag bliver krisecentrene kontaktet som noget 

naturligt, hvis kvinder lever med psykisk vold, men de må i 

bund og grund ikke rådgive dem, fordi krisecentrene ikke er 

godkendte som ambulante tilbud og fordi det ikke er en del 

af takstfinansieringen. Den rette rolle er så at sige ikke på 

plads. Her er der stor mulighed for en virksom indsats, fordi 

krisecentrene allerede har kontakten med mange kvinder. 

Det er faktisk en vigtig nøgle til fremtidens eliminering af 

vold.

Efterværn

Det kræver en særlig professionel og specialiseret indsats 

at støtte en kvinde, således at hun vender tilbage til en 

tilværelse uden vold. Også her bliver krisecentrene opsøgt 

af kvinder, der har følt sig trygge i et ophold på et krisecenter. 

På den måde fungerer krisecentrene som åbne efterværnstil-

bud. Socialrådgiverne kender kvinderne i forvejen, så det at 

få skabt et meget bedre samarbejde med kommunerne vil 

have en stor forebyggende effekt for at nedbringe recidiv, 

dvs. tilbagefald til krisecentrene. Vi ved, at ca. en tredjedel 

af kvinderne kommer igen en eller flere gange. Men når 

der ikke er en stærk nok indsats, der får kvinderne tilbage 

på sporet, dels fordi den koordinerende rådgivning foregår 

meget varieret både i omfang og kvalitet, og fordi centrene 

ikke har en veldefineret opgave i forhold til efterværn, så 

ender en stor del af kvinderne i det parforhold igen, som 

bragte dem på krisecenteret, eller i et nyt voldeligt forhold. 

Her mangler der en stærk national struktur for efterværn. 

Den skal vi beskrive og gøre tydelig i løbet af 2019. Mit 

bedste bud er, at en sådan gennemtænkt ny model vil blive 

taget imod, fordi der er et stort omkostningstungt hul i ind-

satsen. Det kan give LOKK en vigtig indflydelsesmulighed.

Bestyrelsen har været meget aktiv i at formulere dels de to 

dagsordener, men også en række andre strategier, som vil 

komme ud over rampen i 2019. Vi brugte to dage på et 

strategiseminar i Kerteminde til at skære disse dagsordner til 

som en vigtig del af, at LOKK i fremtiden skal tage et mar-

kant samfundsansvar og et ansvar for at udvikle indsatserne 

til gavn for kvinder og børn. Vi havde fokus tre steder på 

dette strategiseminar; at udvikle politisk indhold på vold-
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sområdet, at udvikle kapacitet i LOKK og på krisecentrene 

og at arbejde med finansieringen af LOKK fremover.

Herefter gik det slag i slag med møder med Socialministeri-

et, med Kommunernes Landsforening, med Socialstyrelsen 

og flere fonde for at skabe samarbejde for blandt andet at 

professionalisere krisecentrenes arbejde endnu mere ved at 

udvikle et fælles redskab til at måle effekten af indsatsen. Vi 

er blevet godt taget imod og har fået invitationer til at sende 

ansøgninger. Det skal der leveres på i 2019. 

Samtidigt har vi i 2018 arbejdet meget med en fondsan-

søgning til Oak Foundation Denmark og i en rum tid var det 

uafklaret, om LOKK ville få pengene til at kunne fortsætte 

tre år mere. I slutningen af december fik vi den gode ny-

hed om, at pengene var bevilget. Med den bevilling står 

det også klart, at LOKK nu har tre år til at stå på egne ben 

økonomisk. Derfor stiger kravene endnu mere i den kom-

mende tid til en udviklingsproces for LOKK og særligt til 

bestyrelsen, sekretariatet og mig som formand.

Hvor vi i 2018 udadtil har formet politik, som krisecentrene 

og LOKK kan stå på i de kommende år og selvfølgelig fort-

sat videreudvikle og føre frem politisk, så skal vi i 2019 især 

koncentrere fokus på at gøre LOKK uafhængig økonomisk, 

fortalervirksomhed for LOKK politisk og i offentligheden og 

at styrke fagligt fællesskab blandt krisecentrene. Erfaring-

sudveksling mellem centrene kan i høj grad styrke fælles 

faglighed. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbe-

jde med krisecentrene og jeg ved, at bestyrelsen glæder sig 

til at arbejde videre med disse vigtige opgaver. Det fortjener 

kvinderne og børnene, og det har vi pligt til, fordi det faktisk 

er tydeligt for os, hvor vi skal sætte ind for at løfte indsatsen 

til næste niveau. 

Niels Christian Barkholt, Formand
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Første halvår

I det første halvår af 2018 arbejdede bestyrelsen fortsat 

på at skabe nye rammer organisatorisk og økonomisk for 

LOKKs arbejde. Lene Johannesson var formand i denne 

periode. Et stort arbejde bestod i begyndelsen af året i at 

udtænke og udarbejde konkrete forslag til en ny struktur for 

organisationen og bestyrelsen samt til fremtidig økonomisk 

stabilitet, med baggrund i den proces der var gennemført 

i 2017 med bestyrelsesseminarer og organisationsseminar. 

På den ordinære generalforsamling d. 24. marts 2018 

præsenterede bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer, æn-

dring af forretningsorden for LOKKs generalforsamling, nyt 

økonomisk grundlag, herunder en stigning i kontingenterne 

for medlemmerne i forbindelse med budgettet for 2018. 

Forslagene blev vedtaget med undtagelse af forslaget om 

kontingentstigning, hvor generalforsamlingen bad sekretari-

atet omregne således, at en stigning i kontingent belastede 

de mindste krisecentre forholdsvis lettere end de største, i 

endnu højere grad end den foreslåede model.

Bestyrelsen fortsatte sit arbejde indtil afholdelse af den ek-

straordinære generalforsamling d. 18. juni 2018. 

Andet halvår

I juni 2018 valgte man en ny bestyrelse og LOKK fik sin 

første mandlige formand, Niels Christian Barkholt. LOKKs 

bestyrelse består nu af i alt 9 medlemmer; 4 interne medlem-

mer, 4 eksterne medlemmer samt formanden.

Samtidigt blev et justeret forslag om kontingentstigning 

vedtaget. Dette var et vigtigt skridt, nødvendiggjort af or-

ganisationens nye vilkår, og sås også som et tydeligt tegn på 

krisecentrenes ønske om fortsat at have et stærkt LOKK til at 

varetage krisecentrenes interesser.

Den nye bestyrelse holdt et to-dages strategiseminar hvor 

organisationens fokus for de næste år blev udstukket. Kort 

beskrevet er bestyrelsens prioriteter at sikre en stabil og 

bæredygtig finansiering til organisationen og ligeledes arbe-

jde for en øget finansiering til området generelt, at forbedre 

LOKKs interne og eksterne kommunikation, at støtte og ud-

vikle fagligheden samt fokusere på dokumentation af resul-

taterne der opnås på krisecentrene. 

Bestyrelsen

LOKKs bestyrelse afholder nogle af  bestyrelsesmøderne på krisecentre rundt om i landet. Her er bestyrelsen samlet til 
møde på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter i København.
Fra venstre: Lene Johannesson, Tine Lindhardt, Curt Sørensen, Gitte Messerschmidt, Niels Christian Barkholt, Trine Lund-
Jensen, Forrest: Ingrid Funch Jørgensen, Bushra Hanif, og Lene Danner Hessellund
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Årsstatistikken om kvinder og børn på kvindekrisecenter

Siden 1999 har først LOKK, og senere Socialstyrelsen, udg-

ivet en årlig statistik om kvinder og børn på kvindekrise-

center. Denne statistik har på den ene side årligt belyst 

nye aspekter af situationen som voldsudsat, samt beskre-

vet voldsformers frekvens og behandlet temaer såsom de 

psykiske konsekvenser af volden. 

Socialstyrelsen besluttede, at de efter 2018 ikke længere vil 

udgive årsstatistikken om kvinder og børn på kvindekrise-

center, som vi har kendt den igennem årene. I stedet vil So-

cialstyrelsen udgive en publikation hvert andet år om vold 

i nære relationer, hvor arbejdet på kvindekrisecentrene og 

situationen for kvinder og børn på krisecentrene også kan 

indgå, men ikke nødvendigvis vil.  

Samtidig indhenter Danmarks Statistik siden 2017 informa-

tion fra kvindekrisecentrene, og der findes også information 

på Tilbudsportalen om hvert enkelt krisecenter inkl. takst, 

antal medarbejdere, fysiske forhold, metoder i arbejdet 

mm. Begge disse dataindsamlinger fortsætter fremover.

LOKKs bestyrelse vurderede i slutningen af året at informa-

tion om efterspørgslen på krisecenterpladser, som doku-

menteres ved antallet af registrerede henvendelser, samt in-

formation om voldens type og varighed for kvinder og børn 

var meget vigtig viden for både krisecentre og offentlighed. 

Bestyrelsen besluttede derfor, at LOKK skulle iværksætte 

en egen basal årsstatistik i 2019. Herefter skal der arbejdes 

henimod en fokuseret og udbygget statistik i henhold til be-

hov for information på både kvindekrisecentre og i offent-

ligheden. Ideelt set vil alle tilgængelige data i fremtiden 

være samlet i en rapport.

Stigning i krisecenterpladser 

I 2017 blev der registreret 9.976 henvendelser til krisecen-

trene. Heraf var 56 procent om en ledig plads. I 48 procent 

af henvendelserne, der drejede sig om en ledig plads, måtte 

krisecentrene svare, at der ikke var plads og henvise til an-

dre krisecentre, andre tilbud eller kommunen.

I sidste halvdel af 2017 og i hele 2018 er antallet af kvin-

dekrisecentre steget dramatisk. Ikke mindre end 7 nye krise-

centre er kommet til, og dette betyder 70 yderligere pladser, 

hvoraf to tredjedele er placeret i hovedstadsområdet.

Nye medlemmer af LOKK 

Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til de seks nye 

medlemmer, som er kommet til i 2018; Birka Krisecent-

er, Jungshoved Krisecenter, Kvindehuset Nordsjælland, 

LivaShelter, Søhavegård Krisecenter og Taastrup Krisecenter 

samt den nye afdeling af Dansk Kvindesamfunds Krisecen-

tre i København. 

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er 

protektor for LOKK. Kronprinsessen gør en stor 

indsats for at synliggøre og bekæmpe vold mod 

kvinder nationalt og internationalt. LOKK er stolt 

af, at Kronprinsessen er protektor. 



8

LOKKs sekretariat har i hele 2018 været bemandet af sek-

retariatschef Trine Lund-Jensen, og siden april 2018 også af 

administrativ medarbejder Emma Nørballe. Der har været 

to akademikere i virksomhedspraktik, som har arbejdet 

specifikt med etablering af en database med krisecenterinfo 

i LOKK, samt kommunikationsinitiativer i december 2018.

Den første del af 2018 blev brugt til at støtte op omkring 

bestyrelsens strategiske arbejde, samt sikre at relevante 

puljer og fonde blev ansøgt om støtte til initiativer i LOKK.

2018 var også året, hvor mange nye lovforslag med direkte 

konsekvens for voldsudsatte kvinder og børn og for kvin-

dekrisecentrenes arbejde blev debatteret og fremlagt. LOKK 

bidrog med høringssvar og indspark enten alene eller sam-

men med samarbejdspartnere og dette har præget sekretari-

atets arbejde og fokus.  Specifikt kan nævnes det omfang-

srige nye familieretssystem, udkast til lov om sidestilling 

af fysisk og psykisk vold i straffeloven, og lovliggørelse af 

peberspray til selvforsvar. Den strafferetslige definition af 

voldtægt har også været under stor debat, især i lyset af 

de tidlige erfaringer fra den nye svenske samtykkebaserede 

lovgivning. 

Persondatalovgivning (GDPR)

I januar 2018 afholdt LOKK to kursusdage for krisecentrene 

vedrørende den nye persondata-lovgivning (General Data 

Protection Regulation GDPR), som trådte i kraft d. 28. maj 

2018. Advokat Lene Diemer præsenterede den nye lov og 

de ændringer den medfører.

En del af foråret var sekretariatet beskæftiget med at ud-

forme materialer til krisecentrene vedrørende den nye per-

sondatalovgivning. LOKK udformede en pakke med digitale 

materialer til krisecentrene inkl. vejledning til formulering 

af krisecentrenes Privatlivs og IT-sikkerhedspolitik, skabe-

loner af samtykkeskemaer til brug i arbejdet med kvinder og 

børn, samt udkast til informationsskrivelser vedr. GDPR til 

medarbejdere. Datasikkerhedsrådgiver Pia Tesdorf bidrog 

med teknisk ekspertise og støtte til processen.

Det nye familieretssystem

Det foreslåede nye familieretlige system var også til høring i 

2018, og LOKK deltog i en workshop hos Statsforvaltningen 

med fokus på hvorledes man kan sikre, at vold i familien 

tages i betragtning i de forskellige sager. 

Det nye system blev vedtaget i december 2018, og træder i 

kraft den 1. april 2019. Systemet skal i højere grad tilgodese 

barnet, når forældrene skilles.

I det nye familieretlige system bliver Statsforvaltningen ned-

lagt og erstattet af Familieretshuse. Derudover vil byretten 

fremadrettet benævnes Familieretten, når sager om foræl-

dremyndighed og barnets bopæl skal behandles. 

Krisecentrenes redskab til dokumentation af volden, samt 

afgivelse af faglig vurdering, sker i form af krisecentererk-

læringer. En faglig opdatering og nyt format har været under 

udarbejdelse i en af LOKKs videns- og udviklingsgrupper, 

og arbejdet forventes afsluttet før det nye system implemen-

teres.

LOKKs formand og sekretariat til julefrokost. Formand Niels 

Christian Bartholt, sekretariatschef Trine Lund-Jensen, kom-

munikationsmedarbejder Diana Yaseen, administrativ me-

darbejder Emma Nørballe.

Sekretariatet
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Socialtilsynet

I 2018 blev der gennemført en ekstern evaluering af tilsyns-

reformen, der etablerede de fem socialtilsyn. LOKK deltog 

i dialogmøder samt afgav en skriftlig redegørelse på bag-

grund af den kendte erfaring samt en rundspørge til krise-

centrene. LOKK kunne konkludere, at de fleste krisecentre 

havde et udmærket samarbejde med Socialtilsynet, og at 

dette var etableret og forbedret over tid. Ligeledes oplevede 

mange at de faglige kompetencer i Socialtilsynene var mar-

kant forbedret siden tilsynsreformen i 2014.  

Evalueringen konkluderede dog også, at der var forskel på 

vurderinger af sammenlignelige situationer mellem de fem 

socialtilsyn, og at dette var årsag til en del usikkerhed. For 

krisecentrenes vedkommende oplevede flere krisecentre 

i Nordjylland, som hører under Socialtilsyn Nord, påbud 

efter tilsyn, som ville betyde at man faktisk ikke kunne drive 

krisecentret som et sikkert sted for kvinder og børn at op-

holde sig. Der var tale om påbud mod forbud af alkohol, 

rygning på værelser, samt videoovervågning af fællesar-

ealer. Regler, som langt de fleste krisecentre anvender af 

sikkerhedsmæssige årsager.

Disse påbud blev anket i oktober 2017 og i marts 2018 kom 

Ankestyrelsens principafgørelse, som tydeliggjorde at der 

kan fastsættes husregler om, at der kun må ryges udenfor og 

at der ikke må indtages alkohol på krisecentrene.

Dette er en principiel stillingtagen til spørgsmålet om, 

hvorvidt et kvindekrisecenterværelse kan betragtes som 

kvindens hjem, og det anføres i afgørelsen ”(…) at et kvin-

dekrisecenter er et tilbud af kortere varighed, og dermed 

ikke kvindernes private hjem”.

Vedrørende videoovervågning blev det tydeliggjort, at det 

”(…) ikke [er] lovligt at videoovervåge i et krisecenter, uden 

at beboerne har givet samtykke hertil”. Umiddelbart kunne 

dette gøres ved at indhente samtykke fra alle indskrevne og 

for ny indflyttede ved indskrivning, i lighed med de andre 

samtykkeerklæringer, som kvinden giver i starten af krise-

centerforløbet. 

Den overordnede konklusion på evalueringen af Socialstil-

synet var i tråd med LOKKs vurdering og lagde vægt på 

nødvendigheden af at mindske forskellene mellem Social-

tilsynene.

LOKKs formand Niels Christian Barkholt modtog 

en flot donation fra Inner Wheels Nationalpræsi-

dent Birgitte Müthel, takkede og fortalte om LOKKs 

arbejde for at understøtte kvindekrisecentrene og 

udvikle indsatsen for at bekæmpe vold i Danmark.
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Nye tiltag i LOKK

Digital Vold

I de senere år har kvindekrisecentrene oplevet, at det er 

blevet sværere at vurdere en kvindes sikkerhedssituation og 

tage vare på hendes og børnenes sikkerhed, da kvindens 

egne IT redskaber, såsom computer, tablet og telefon kan 

anvendes af manden/voldsudøverne til at udøve kontrol og 

vold. I de senere år har kvindekrisecentrene oplevet, at det 

er blevet sværere at vurdere en kvindes sikkerhedssituation 

og tage vare på hendes og børnenes sikkerhed, da kvindens 

egne IT redskaber, såsom computer, tablet og telefon kan 

anvendes af manden/ voldsudøverne, til at udøve kontrol 

og vold. Særligt har LOKK oplevet at:

• Kvindens egen mobiltelefon eller computer kan anvendes 

til at finde ud af hvor en kvinde og evt. børn befinder sig. 

Dette sker fx ved brug af lokalitetstjenester/GPS som er en 

del af mange apps, og også ved at indsætte udstyr til track-

ing i disse enheder.

• Kvinder udsættes for vold i form af chikane og stalking 

på de sociale medier, fx via deling af nøgenbilleder uden 

samtykke (hævnporno), overtagelse af Facebook eller andre 

SoMe konti (facerape), samt latterliggørelse og ydmygelse 

vha. disse medier.

• Kvinder udsættes for økonomisk udnyttelse og materiel 

vold, hvis fx kvinden og voldsudøver havde fælles mailkon-

ti, og/eller delte NemId information. Efter LOKKs lands-

seminar i marts 2018 etablerede Rigspolitiets Cyber Crime 

Center (NC3) og LOKK en arbejdsgruppe om udfærdigelsen 

af en vejledning for kvinder og børn på krisecentre. Denne 

blev skrevet af Rigspolitiets tekniske ekspert på området og 

LOKK, og udsendt til krisecentrene i august 2018. 

Denne vejledning fokuserer specifikt på kvindens sikkerhed 

på krisecentret, og muligheden for at være på krisecenter 

uden at ens opholdssted bliver afsløret via ens egen elek-

tronik. Vejledningen fokuserer også på, hvorledes man kan 

undgå misbrug af personlig adgang til indkøb, dagligdags 

bankforretninger, ændringer via borger.dk, mm.

Det er hensigten med denne vejledning, at de vigtigste 

aspekter af vejledningen kan blive forankret i det enkelte 

krisecenters visitationspraksis, således at faren for digital 

vold altid indgår i overvejelserne omkring trusselsvurdering 

og indskrivning, og at løsningsmuligheder er tilgængelige 

for alle krisecentre på LOKKs intranet.

Den koordinerende rådgivning

Den koordinerende rådgivning, som i henhold til service-

lovens § 109 er kommunernes ansvar, har også i 2018 været 

under debat. Den koordinerende rådgivning blev iværksat i 

2015 som en erstatning for den daværende familierådgivn-

ing efter en meget kritisk evaluering af familierådgivningen. 

Der er ikke planlagt nogen evaluering af, hvorledes den 

koordinerende rådgivning fungerer. Den koordinerende 

rådgivning skal gives i forhold til bolig, økonomi, arbejds-

marked, skole og daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. 

Der eksisterer mange forskellige måder at håndtere den 

koordinerende rådgivning på. Nogle kommuner integrerer 

den kommunale opgave ved at have kommunens koordi-

nerende rådgivere placeret på krisecentret som en del af 

krisecentrets personale. Andre kommuner har funktionen  
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placeret i kommunen i en given forvaltning, og andre igen 

synes at have delt denne funktion ud på forskellige medar-

bejdere. 

Uagtet organiseringen oplever mange krisecentre, at samar-

bejdet kan være problemfyldt og at de opgaver, som rettelig 

tilhører de koordinerende rådgivere, ofte udføres af krise-

centrenes medarbejdere enten under opholdet eller som en 

del af krisecentrets begrænsede efterværnsaktiviteter. 

Af disse grunde har LOKK indledt en dialog med Kom-

munernes Landsforening i håb om at kunne tale os frem til 

en sikring af, at kvinderne får den støtte, som de har krav på 

og har behov for ved udflytning og i perioden derefter, samt 

en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

LOKK på de sociale medier

LOKKs formand etablerede et internt ledelsesforum på Fa-

cebook med henblik på hurtigt at kunne indhente viden og 

kommunikere om forskellige aspekter af arbejdet på krise-

centrene, samt give information om bestyrelsens tiltag og 

eventuel presseomtale.

LOKK har også i stigende grad brugt LOKKs Facebook side 

til at dele informationer og holdninger om forskellige as-

pekter af vold mod kvinder og børn.

LOKKs anden julekalender på Facebook havde fokus på 

børns situation og konsekvenserne for børn af vold i fami-

lien. 

Disse initiativer er blevet taget vel imod, og LOKK får i 2019 

en kommunikationsarbejder som kan udvikle både den in-

terne og den eksterne kommunikation videre.
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Projekter i LOKK

Udsatte kvinder og børn på ferie

Hvert år betænker Arbejdsmarkedets Feriefond kvinder og 

børn på landets kvindekrisecentre. Mange kvinder, som 

kommer på krisecentrene, har ikke selv råd til at afholde 

et ferieophold og har typisk ikke været på ferie i mange år, 

om nogensinde. Kvinden og hendes børn får nogle gode og 

positive oplevelser sammen, hvilket er meget vigtigt i arbe-

jdet mod et liv uden vold. 

I 2018 fik 54 kvinder og 87 børn mulighed for at holde ko-

rte ferier indenlands på denne måde.

Dyr akut på internat

I 2018 har samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse om akut 

pasning af kvinders og børns dyr, når kvinden skal på krise-

center, hvor hun ikke kan tage dyret med, været en stor 

succes. 

7 kvinder på 8 krisecentre (1 kvinde måtte flytte krisecenter) 

har haft 9 dyr på akut ophold på et af Dyrenes Beskyttels-

es internater i 2, maksimalt 3 uger. Desværre måtte nogle 

kvinder afstå deres dyr, da de ikke kunne have dem med 

når de flyttede fra krisecentret til en ny bolig, og så var det 

godt, at dyrene kunne overdrages til Dyrenes Beskyttelse, 

som sørger for at de kommer godt videre til en ny familie. 

Mary Fonden - Rygsække til børn på krisecenter

Mary Fonden har fokus på kvinder og børn, der lever i en 

familie med vold, og har gennem årene støttet på forskel-

lig vis. I samarbejde med LEGO og Ole Kirks Fond uddeler 

Mary Fonden en rygsæk til alle børn, der kommer med mor 

på krisecenter. 

Rygsækken som anvendes pædagogisk på kvindekrisecen-

trene, har stor betydning for børnene og deres mor. 

Den lille hilsen fra Kronprinsessen i rygsækken er med til at 

børnene føler sig set og hørt.

Mary Fonden - Råd til Livet

Mary Fonden, med støtte fra Nykredit, og i samarbejde med 

Mødrehjælpen og LOKK, står for projekt Råd til Livet, som 

havde 10 års jubilæum i 2018. 

Projektet identificerer frivillige økonomiske rådgivere fra 

Nykredit og advokater fra lokale advokatfirmaer, som til-

byder kvinder på krisecenter økonomisk og juridisk støtte. 

Hjælpen og støtten er med til at skabe et overblik for kvin-

derne og er ofte en uvurderlig hjælp og et skridt videre i 

processen mod et liv uden vold.

I 2018 blev der holdt ikke mindre end 248 samtaler på de 

23 kvindekrisecentre tilknyttet Råd til Livet.

H.K.H. Kronprinsesse Mary pakker rygsække til børn på 
krisecenter sammen med frivillige hos LEGO
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Psykologhjælp til kvinder på krisecenter

Kvinder udsat for vold har ofte langvarige fysiske og psykiske 

konsekvenser af denne vold. Der kan være tale om både 

traumer og tydelige PTSD-symptomer. 

Desværre er kvinder, der kommer på kvindekrisecenter, 

henvist til selv at betale for ofte nødvendig psykologbehan-

dling. For mange gælder det, at der ikke er penge til det, og 

derfor må de undvære denne vigtige støtte i arbejdet mod 

et liv uden vold. 

I flere år har LOKK kunnet bevilge op til 10 psykolog-

samtaler til kvinder på krisecenter med støtte fra Simon 

Spies Fonden. I 2018 blev de sidste ressourcer af denne 

store donation brugt.

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark

LOKK modtog i 2017 en privat donation, specifikt til at 

gennemføre en undersøgelse af seksuelle overgreb mod 

børn og unge i Danmark. 

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe og formidle 

viden om omfang og karakter af seksuelle overgreb mod 

børn og unge i Danmark, senfølger af overgreb og en skøns-

mæssig vurdering af de samfundsmæssige omkostninger.  

Undersøgelsen skal, med afsæt i denne viden og formi-

dling, pege på relevante initiativer til at forbygge og spotte 

seksuelle overgreb tidligt, gribe ind, samt til at afhjælpe og 

hele senfølger af seksuelle overgreb i barndom og ungdom.

LOKKs vision er et samfund fri for vold og 

undertrykkelse og med fuld ligestilling mellem 

kønnene. Et samfund, hvor vold mod kvinder 

og børn ikke accepteres, og hvor der er skabt 

de strukturelle, kulturelle, økonomiske og 

politiske forhold, som er med til at eliminere 

vold mod kvinder og børn.
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Ambulant rådgivning

I mange år har behovet for forbedret og tilgængelig am-

bulant rådgivning til voldsudsatte kvinder været på LOKKs 

dagsorden.  Ambulant rådgivning er ikke en del af den pa-

kke, der er inkluderet i servicelovens § 109,og dermed i 

taksten. Dog har langt de fleste kvindekrisecentre altid ud-

ført begrænset rådgivning fx i forbindelse med visitations-

samtaler, idet de naturligt får henvendelser fra kvinder, som 

har behov for råd og vejledning, men ikke nødvendigvis et 

krisecenterophold. Meget få har dog haft mulighed for at 

igangsætte specifikke ambulante forløb i krisecentrets regi.

Sig det til nogen – ambulant rådgivning til voldsramte kvin-

der og deres pårørende

D. 1. oktober 2018 åbnede projektet ’Sig det til nogen’, på 

Ringsted, Randers og Danners Krisecentre. Siden da har 

disse nye rådgivningstilbud modtaget 95 henvendelser og 

43 kvinder er startet i forløb. 

’Sig det til nogen’ tilbyder ambulante rådgivningsforløb 

til kvinder og deres pårørende i København, Ringsted og 

Randers over de næste tre år. En voldsudsat kvinde bliver 

som udgangspunkt tilbudt 5 samtaler og kan få op til 15 

samtaler.

Tilbuddets metodiske grundlag tager udgangspunkt i en em-

powerment tilgang og et helhedssyn på kvindens situation. 

Et centralt værktøj i ’Sig det til nogen’ er Empowerment Star, 

som er et dialogredskab i rådgivningen og kan også bruges 

til at måle kvindernes fremgang i forløbene. Dette værktøj 

anvendes i alle samtaler med kvinden. 

Den overordnede ambition med ’Sig det til nogen’ er at 

forankre ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder og 

pårørende på kvindekrisecentrene, hvor man har den største 

viden om og erfaring med rådgivning af voldsudsatte. Ideelt 

set ønsker vi at dette tydeliggøres i lovgivningen, således at 

§ 109 i serviceloven specificerer, at dette er en vigtig rolle 

for kvindekrisecentrene. 

Indsatsen er finansieret af støtte fra A.P. Møller og Hustrus 

Fond og udover denne finansiering er der bevilget 5 mil-

lioner kr. fra Satspuljen til kapacitetsudvidelse og til at ud-

bygge tilbuddet med psykologhjælp. 

Koordinerende rådgivning via CTI-metoden

Fire kommuner - Aalborg, Randers, Odense og København 

- har i perioden 2015 - 2018 i samarbejde med Socialsty-

relsen afprøvet Critical Time Intervention (CTI) som en me-

tode til at yde koordinerende rådgivning efter servicelovens 

§ 109, stk. 7. til kvinder på krisecenter.

CTI blev anvendt som case-management metode målrettet 

kvinder og børn i en kritisk overgangsfase fra krisecenter-

ophold til en styrket livssituation.  Evalueringen af metode 

afprøvningen, som blev foretaget af Deloitte viser, at kvin-

derne har oplevet positive forandringer på vigtige områder. 

For det første reduceres volden markant fra indflytning på 

krisecenter til afslutning af CTI-forløbet. Den fysiske vold 

forsvinder stort set, ligesom den psykiske vold reduceres 

betydeligt. For det andet bliver kvinderne bedre til at tage 

vare på sig selv og deres situation bl.a. i forhold til sikker-

hed, omsorg for sig selv, netværk og fysisk og psykisk hel-

bred. For det tredje får kvinderne en bedre kontakt til deres 

netværk og føler sig i mindre grad ensomme. Mange af 

kvinderne oplever, at de får en mere positiv relation til ven-

ner og familie i løbet af CTI-forløbet, ligesom størstedelen 

af kvinderne opbygger et netværk af støttepersoner, der kan 

 Kvindekrisecentrene

Gratis rådgivningsforløb for kvinder, derlever med psykisk, fysisk eller andreformer for vold, samt til pårørende.Kontakt os for en afklarende samtale. 
Læs mere på www.sigdettilnogen.dk

FØLER DU DIG UTRYG
I DIT PARFORHOLD? 

VIL HAN KONTROLLERE
DIG, SELVOM JERES
FORHOLD ER SLUT? 

ER DU PÅRØRENDE
TIL EN KVINDE, DU
ER BEKYMRET FOR? 

HAR DU MISTANKE
OM, AT DER ER VOLD
I FORHOLDET? 

I SAMARBEJDE MED RINGSTED OG RANDERS KRISECENTER
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hjælpe dem efter endt CTI-forløb.  En effektevaluering, der 

sammenligner indsatsgruppen med en kontrolgruppe, viser, 

at der er positive effekter af CTI-metoden i form af en styrket 

arbejdsmarkedstilknytning.

I forbindelse med projektet er der desuden udarbejdet en 

metodemanual målrettet kvinder, der fraflytter kvindekrise-

center, og en implementeringsguide. Produkterne bliver 

tilgængelige via Socialstyrelsen.

Projekt ”Kvinder og børn på flugt fra Vold”

Ringsted Krisecenter modtog en bevilling fra Oak Founda-

tion Denmark til et historisk projekt i samarbejde med Dan-

marks Forsorgsmuseum. Historien blev fortalt af kvinderne, 

der startede krisecentret, af tidligere beboere, tidligere friv-

illige og nuværende frivillige og ansatte. 

Projektet udmøntede sig i en udstilling, som blev vist på 

Danmarks Forsorgsmuseum i efteråret 2018. Det er en van-

dreudstilling, som i 2019 vises på Ringsted bibliotek og 

efterfølgende på 6 uddannelsessteder for socialrådgivere, 

og på Nordiske Kvinder Mod Vold i 2019, hvor LOKK er 

værter. Sammen med udstillingen er der udarbejdet under-

visningsmateriale og film samt en bog.

Kolding Krisecenter har fået en bindende aftale med Kolding 

Kommune om at børn med ophold på krisecentret kan be-

nytte børnehavens tilbud, uden indskrivning og uden betal-

ing, ligesom det gælder for skolen. Krisecentret har også 

fået udvidet deres budget så de kan ansætte en psykolog 3 

timer om ugen og derved tilbyde alle kvinderne, også med 

tolk, krisebehandling ved en erfaren psykolog her i huset.

• I LOKK har vi en nultolerance 

 overfor mænds vold mod kvinder og børn

• I LOKK vil vi på så mange planer som 

 muligt sørge for, at vold forhindres

• I LOKK vil vi synliggøre, hvorledes 

 kvinder og børn udsættes for vold og

 arbejde for at dette stoppes

• I LOKK ved vi, at voldsadfærd er kompleks

Anniqa Fors har skrevet en bog om sit liv og konsekvenserne af et langvarigt voldeligt forhold, og er derved motiv-

eret for at hjælpe kvinder og børn på kvindekrisecentre. Under sit besøg i Danmark i efteråret 2018 holdt Anniqa 

auktion over nogle af sine malerier til fordel for LOKK. Sekretariatschef Trine Lund-Jensen deltog i begivenheden 

og takkede på vegne af LOKK
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Fest i Ringsted

2018 blev et særligt begivenhedsrigt år for Ringsted 

Krisecenter. D. 8. marts fyldte krisecentret 40 år, som 

på dagen blev fejret med masser af kage til beboere, 

ansatte og frivillige. 

I august havde de en større fejring med en jubilæum-

sreception og en personalefest, der blev afholdt i 

krisecentrets dejlige haverammer.

Krisecentret er glade for haven, og tager gerne imod 

besøg. Her kan de besøgende dele erfaringer og gode 

ideer. I sommer var der åben have, mens beboerne 

var på koloni, og i løbet af året lagde man også have 

til en havesalon for haveterapeuter og grønne projek-

tfolk.

I 2018 modtog krisecentret en arv fra en kvinde, 

der kendte til vold og gerne ville betænke krisecen-

tret i hendes testamente. Krisecentret har oprettet 

Elses Mindefond, som støtter kvinderne med særlige 

forkælelsesbevillinger.

Søhavegård Krisecenter

Søhavegård Krisecenter åbnede i 2017, og har siden haft 

travlt med at få skabt et trygt og hjemligt krisecenter med 

fokus på positiv forandring til kriseramte kvinder, deres 

medfølgende børn og for krisecentrets personale.

’Etableringshjælpen til voldsramte kvinder’ har i 2018 

hjulpet Søhavegård ved at forære tøj og mange andre fine 

ting, gaver og medmenneskelig omtanke til mødrene på 

Søhavegård.

Der har været mange aktiviteter for kvinder og medar-

bejdere på Søhavegård i løbet af året. I juli fik beboerne 

sponsoreret en tur til Nordsøen Oceanarium, hvilket var en 

uforglemmelig oplevelse. I december kom Citykirken fra 

Aalborg med julegaver og julekurve til Søhavegårds kvinder 

og børn. Det var en stor succes og vakte stor glæde.

Søhavegård Krisecenter har 6 pladser, og disse har ofte alle 

været optaget.  Foruden ovenstående aktiviteter, work

shops og oplevelser, så har der ligeledes været afholdt 4 

bestyrelsesmøder på krisecenteret. I forlængelse heraf, var 

Søhavegård Krisecenter vært for LOKKs bestyrelsesmøde i 

november. Bestyrelsen blev vist rundt på Krisecenteret, og 

der var en god snak om holdninger til forskellige aspekter 

af arbejdet. 

Ydermere har krisecenteret haft besøg af Socialtilsynet to 

gange, et uanmeldt besøg i foråret og et anmeldt sidst på 

året, som udmøntede sig i en rigtig fin evaluering, med stor 

anerkendelse af det professionelle arbejde. 
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Interne seminarer

I 2018 har LOKK afholdt nogle indholdsrige seminarer for 

landets kvindekrisecentre. Foruden at få ny viden tjener 

seminarerne også som mulighed for sparring på tværs af 

kvindekrisecentrene.

Landsseminar 

LOKKs Landsseminar 2018 havde temaet ’digital vold-når 

volden er elektronisk’. 

Baggrunden for at fokusere på netop dette emne var en 

rundspørge LOKK foretog til krisecentrene nogle måneder 

forinden. Her var det tydeligt, at digital sporing af kvinder 

og børn på krisecenter, psykisk vold ved brug af sociale me-

dier, var i stigning. Krisecentrene havde meget forskellige 

kompetencer vedrørende IT-sikkerhed, og mange havde ud-

færdiget egne retningslinjer eller start derpå.

På Landsseminaret 2018 holdt Pernille Kærsmose Bøegh 

Rasmussen, Ph.d.-studerende vedr. digital billeddeling 

blandt unge ved Aarhus Universitet, og tidligere rådgiver 

hos Red Barnet, et oplæg om ’digital vold – udbredelse, 

virkemidler og konsekvenser, især blandt børn og unge’.

Niels Denny Sørensen, Vicepolitiinspektør, Nationalt Cyber 

Crime Center, Rigspolitiet holdt et oplæg om digital vold 

mod kvinder og børn – definition, bekæmpelse og trends.

Der var en meget livlig debat og det var tydeligt at der var et 

stort behov på krisecentrene for konkret teknisk vejledning 

i lyset af de mange måder kvinder og børns egen elektronik 

kan bruges til at spore og chikanere med.

Lederseminar

Lederne i Region Sjælland stod for årets lederseminar, som 

blev afholdt på Comwell i Roskilde i oktober måned. Sem-

inaret havde fokus på hvorledes arbejdet med socialt ud-

satte mennesker generelt, og nærheden til volden i særde-

leshed, påvirker en. 

Per Isdal, som er psykolog og grundlægger af Alternativ til 

Vold i Norge, og har over 20 års erfaring i arbejdet med vold-

sudøvere, holdt oplæg for lederne. Gennem sin egen histo-

rie som aktiv og succesfuld psykolog, der møder ”muren” 

og dermed må se sit eget liv grundigt efter i sømmene, gav 

han inspiration til at krisecenterlederne selv skulle være op-

mærksomme på deres eget psykiske arbejdsmiljø og især 

fænomenet ”sekundær traumatisering”.



18

Børneseminar 

Seminaret i 2018 blev organiseret af børnegruppen, og af-

holdt på Hotel Nyborg Strand i september. Programmet ful-

gte op på tidligere års arbejde omkring børns rettigheder og 

det at samtale med børn. Jes Dige, pædagogisk psykologisk 

konsulent og foredragsholder, fortalte om samtaler med 

børn, og Ingrid Dall, juridisk rådgiver fra Børns Vilkår, talte 

om børns rettigheder. 

Hver regions børnegruppe holdt et oplæg fra hverdagens 

arbejde med børn på krisecentre. 

Der var stor opbakning til børneseminaret med 55 deltagere 

fra hele landet. 

LOKKs formand og sekretariatschef besøgte seminaret og 

holdt et kort oplæg om LOKK og besvarede spørgsmål fra 

deltagerne.
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Videns- og udviklingsgrupper

Hvert år bliver der på generalforsamlingen nedsat en række 

videns- og udviklingsgrupper, med deltagere fra kvin-

dekrisecentre på tværs af landet. Videns- og udviklingsgrup-

perne har alle et kommissorium og et tilknyttet medlem fra 

LOKKs bestyrelse. Gruppernes formål er forskellige, men 

alle grupper har fokus på at dele viden og udvikle det fa-

glige arbejde på kvindekrisecentrene.  

I marts 2018 blev der nedsat 6 videns- og udviklingsgrup-

per. Kontaktpersonerne på listen er de kontaktpersoner 

bestyrelsen udpegede efter juni 2018.

Børnegruppen

Heidi Ebsen, Holstebro Krisecenter

Leni Vanglo Mikkelsen, Roskilde Krisecenter 

Lis Müllertz, Holbæk Krisecenter Medusa

Lone Dorph-Petersen, Ringsted Krisecenter

Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet 

Pia Nøhr Jensen, Horsens Krisecenter

Ingrid Funch Jørgensen, kontaktperson, LOKKs bestyrelse

Statistikgruppen 

Ane Voss, Holbæk Krisecenter Medusa 

Lone Skove Møller, Krisecenter for Kvinder Aalborg

Maria Holst, Kvindehuset i Lyngby

Mette Bak, Kvindehjemmet

Sara Andersen/ Mette Marie Yde, Danner

Randi Theil, kontaktperson, LOKKs bestyrelse

Kompetenceudvikling af bestyrelser

Lene Sander, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

Lise Lotte Bjerge, Herning Krisecenter

Bushra Hanif, kontaktperson, LOKKs bestyrelse

Vidensopsamlingsgruppen

Charlotte Clausen, Kolding Krisecenter, 

Gitte Kiib Thomsen, Esbjerg Krisecenter 

Karin Houmann, Holstebro Krisecenter,

Lærke Jensen, Danner 

Pia Nielsen, Randers Krisecenter

Lene Johannesson, kontaktperson, LOKKs bestyrelse

Revision af grundpakken

Ane Voss, Holbæk Krisecenter Medusa

Jane Lindhardt, Viborg Krisecenter 

Lene Danner Hessellund, Kontaktperson, LOKKs bestyrelse

Revision af krisecentererklæring til statsforvaltningen

Gitte Olin Larsen, Holbæk Krisecenter Medusa

Lisbeth Mosebo, Danner

Stine Rought, Hegnetslund Krisecenter   

Hanne Barløse, Ringsted Krisecenter

Lene Johannesson, kontaktperson, LOKKs bestyrelse

Revision af krisecentererklæring til udlændingemyn-

dighederne

Kenneth Fey Sørensen, Danske Kvindesamfunds KC

Hanne Barløse, Ringsted Krisecenter

Maibritt Hadberg, Esbjerg Krisecenter

Lene Johannesson, kontaktperson, LOKKs bestyrelse
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Børnegruppen

Børnegruppen har haft seks medlemmer og har mødtes fire 

gange. En af børnegruppens vigtige opgaver er at bidrage til 

at fastholde børneperspektivet i LOKK. 

Børnegruppen tilbyder deres børnefaglige viden når det er 

relevant, og synes det er vigtigt at børnene og krisecentrene 

er synlige i de fora der er relevante. Repræsentanter fra 

børnegruppen deltager altid i Børnenes dag om børns ret-

tigheder, som afholdes i november i FN byen. 

Med initiativ fra børnegruppen arbejder Kasper Købke, 

der har tegnet LOKKs børnerettighedsplakat, sammen med 

LOKKs sekretariat, på at sælge plakaten på hans hjemme-

side. Overskuddet fra salget vil gå til LOKKs arbejde mod 

vold mod kvinder og børn. 

Statistikgruppen

Statistikgruppen har mødtes kort i forbindelse med Social-

styrelsens oplæg om årsstatistikken og afventet en afklaring 

af hvad der skulle ske med denne statistik. 

Sekretariatet har konsulteret gruppen i forbindelse med in-

put til Socialpolitisk Redegørelse 2018, hvor kapitlet om 

krisecentre for første gang viste resultater af samkøring af 

data mellem indskrivningsdata fra krisecentrene og andre 

offentlige registre. Ligeledes er statistikgruppen inddraget i 

drøftelsen af årsstatistikkens fremtid. 

Kompetenceudvikling af bestyrelse

Gruppen arbejdede med at definere hvilke udfordringer 

bestyrelser står overfor som f.eks. at lægge strategi og følge 

op på denne, at håndtere pressen og at netværke, og drøft-

ede muligt indhold af kompetenceudviklingskurser, som 

kunne etableres og tilbydes alle bestyrelser mod betaling.

Vidensopsamlingsgruppen

Gruppen arbejdede med to af de gennemgående emner, som 

Socialtilsynet har nævnt i deres tilsyn med kvindekrisecen-

trene. Gruppen indhentede oplysninger fra krisecentrene 

om, hvorledes de forholder sig til de frivillige, hvilket ar-

bejde de frivillige udfører, og om krisecentrene har en poli-

tik på området. Kvindekrisecentrene er meget forskellige, 

hvorfor det ikke er muligt at udarbejde materiale som alle 

krisecentrene kan bruge umiddelbart. Derfor er der udarbe-

jdet inspirationsmateriale, som det enkelte krisecenter kan 

arbejde videre med og skræddersy til netop deres situation 

og arbejde. Gruppen udarbejdede inspirationsmateriale 

til henholdsvis en frivilligstrategi og politik, og en frivil-

lighåndbog, og materialet blev delt med alle krisecentre.

Socialtilsynet har også ofte stillet spørgsmål om hvorledes 

krisecentrene måler effekten af ophold og generelt evaluer-

er eget arbejde. Kun enkelte krisecentre udarbejder på nu-

værende tidspunkt effektmåling og en egentlig evaluering 

af kvindens ophold. Gruppen påbegyndte arbejdet med at 

få en effektmåling, som samtlige krisecentre kunne tilslutte 

sig.

Revision af grundpakken

Arbejdsgruppen er blevet lidt mindre, men er kommet i 

gang med at arbejde med revision af grundpakken.

Revision af krisecentererklæringen til statsforvaltningen 

Gruppen har arbejdet intensivt med udformning af en ny 

håndbog med teoretisk grundlag og vejledning til krisecen-

tererklæringen, samt et nyt format til selve krisecentererk-

læringen. LOKK arbejder for at denne erklæring kan få sta-

tus af sagkyndig erklæring.
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Samarbejde

Foruden det uformelle samarbejde som LOKK har med min-

isterier, styrelser og andre organisationer, som arbejder med 

vold i nære relationer, har LOKK haft glæde af at samarbe-

jde omkring egentlige projekter.

Lev Uden Vold 

Lev Uden Vold, den nationale enhed til videns opsamling 

og formidling om vold i nære relationer blev etableret i au-

gust 2017. Lev Uden Vold er stiftet af LOKK, sammen med 

Danner, Dialog Mod Vold, Mandecentret og Mødrehjælpen 

efter et udbud fra Ligestillingsafdelingen og Børne- og So-

cialministeriet. Lev Uden Vold finansieres af satspuljen. 

Bestyrelsen består af repræsentanter for de 5 stiftende or-

ganisationer. LOKKs sekretariatschef repræsenterer LOKK i 

bestyrelsen for Lev Uden Vold. 

Lev Uden Vold bemandes af faste medarbejdere samt me-

darbejdere udlånt fra de stiftende organisationer. 

Lev Uden Vold har i 2018 haft fokus på især psykisk vold 

bl.a. ved at udfærdige materiale om metoder og erfaringer 

med kriminalisering af psykisk vold i andre lande, en ko-

rtlægning foretaget af de psykiske konsekvenser af fysisk og 

psykisk vold samt et første bud på en socialfaglig definition 

af psykisk vold.   

Lev Uden Vold er ansvarlig for driften af pladsoversigten 

for alle krisecentertilbud. Lev Uden Vold driver også den 

juridiske rådgivning samt den nationale hotline om vold i 

nære relationer for udsatte, udøvere og andre interesserede. 

I 2018 har Lev Uden Vold ligeledes gennemført arbejdet 

med etablering af psykologiske efterværnsgrupper på kvin-

dekrisecentre.

Voldsobservatoriet

LOKK deltog i møderne i Voldsobservatoriet, som gennem 

året fremlagde ny forskning og viden samt debatterede 

samme.

Voldsobservatoriets ekspertgruppe udtalte bl.a. sin bekym-

ring om misvisende konklusioner i en meget citeret under-

søgelse om indbyrdes vold, som havde ledt til overskrifter 

om at kvinder er mere voldelige end mænd. I brev til rel-

evante ministre anførte gruppen, “at der er ingen uenighed 

blandt voldsforskere – inklusive rapportens forfattere – om, 

at det primært er kvinder, der udsættes for den grove vold 

af mænd, når vi taler partnervold. Når køn er et element i 

voldsproblematikken, bør køn selvfølgelig indgå som aktiv 

komponent i både forskning og målrettede indsatser for at 

mindske vold i parforhold.”

Voldsobservatoriet afgav også høringssvar vedrørende lov-

forslag som sidestiller psykisk og fysisk vold, hvor psykisk 

vold får sin egen paragraf i straffeloven med mulighed for 

bødestraf og op til 3 års fængsel. Voldsobservatoriets svar 

indeholdt bl.a. ” Voldsobservatoriet ser indførslen af en 

selvstændig strafbestemmelse om psykisk vold som et frem-

skridt. En sådan selvstændig kriminalisering er udtryk for en 

anerkendelse af de realiteter, som ofre for psykisk og anden 

vold i nære relationer er udsat for. Samtidig kan kriminali-

seringen danne basis for at styrke politiets og straffesystem-

ets indsats på området vold i nære relationer og vold i hjem-

met. Med den foreslåede bestemmelse understreges det, 

at psykisk vold i nære relationer er strafværdig på lige fod 

med fysisk vold, og et problem som samfundet må gribe ind 

overfor.” Der var dog også forslag til ændringer vedrørende 

ressourcer mv.

LOKK tilsluttede sig Voldsobservatoriets svar og bemærkede 

yderligere at det var vigtigt at afsætte ressourcer til den for-

ventede nye sagsbyrde på alle niveauer, og at forventningen 

om et lavt antal sager stod i kontrast til det kendte omfang. 

Røde Kors Q-net

Røde Kors Q-net, som efterhånden har et samarbejde med 

lidt under halvdelen af alle kvindekrisecentre i Danmark, 

gør et stort arbejde med at støtte kvinderne, når de forlader 

krisecentret. Mange kvinder oplever en ensomhed, når de 

flytter fra krisecentret og måske ud til en ny bolig i en ny by, 

som de ikke kender, og hvor de ikke kender nogen. Q-net 
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kan hjælpe kvinderne ud af denne ensomhed, ved på en 

omsorgsfuld måde at støtte kvinderne i at skabe kontakt i 

nærområdet. Netværket afholder, når der er behov for det, 

også fælles arrangementer. Alle mentorer gennemgår en ud-

dannelse, hvor de blandt bliver undervist i voldens cyklus, 

hvad deres roller er samt sikkerhedsvurdering. LOKK står en 

del steder i landet for en del af grunduddannelsen. 

FødevareBanken

Endnu flere kvindekrisecentre har etableret et samarbejde 

med fødevareBanken, hvilket er en stor succes. Krisecen-

trene får mad til fællesspisning eller til kvindernes egen for-

plejning og der er nok mad til mange måltider til kvinderne 

og deres børn. Det er gode råvarer, der bidrager til god mad 

og godt humør, og samtidig forhindres madspild. 

Wave

LOKK har et tæt samarbejde med andre kvindeorgani-

sationer, som arbejder for at stoppe vold mod kvinder og 

børn. LOKK deltager aktivt i netværket Women Against Vio-

lence in Europe (Wave). I 2018 har Wave bl.a. også haft 

fokus på Istanbulkonventionen og implementeringerne i de 

europæiske lande bl.a. Danmark. Advokat og mentor Pia 

Deleuran repræsenterer LOKK i Wave.

Nordiske Kvinder mod Vold

Gennem over 20 år har netværket Nordiske Kvinder mod 

Vold, der består af kvindeorganisationer og kvindekrisecen-

tre fra hele Norden, mødtes til konference på tværs af lande-

grænser for at dele erfaringer og ny viden om bekæmpelse 

af vold mod kvinder. 

I 2018 blev konferencen holdt i Helsingfors i Finland, hvor 

omkring 300 deltagere blev klogere på, hvad der rører sig 

i Norden. Årets emne var ”Talking about gender after #me-

too”. 

Derudover blev bl.a. belyst emner som mænds rolle i 

kampen mod vold mod kvinder og børn, digital vold blandt 

unge og initiativer til bekæmpelse af digital vold.

I 2019 vil LOKK være vært for NKMV i København med 

temaet ”Børn – i familier med vold”
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Tal om volden - 2017

Omfanget af volden – fysisk og psykisk

Cirka 38.000 kvinder og 19.000 mænd blev i 2017 udsat 

for fysisk partnervold, i henhold til en undersøgelse af Stat-

ens Institut for Folkesundhed udgivet i juni 2018. Tallene 

viser en stigning i forhold til tallene fra 2010, hvor cirka 

36.000 kvinder og 17.000 mænd havde været udsat for fy-

sisk partnervold.

Ifølge undersøgelsen er der forskel på den form for vold, 

som kvinder og mænd bliver udsat for. Det er oftest kvin-

derne, der oplever den groveste vold som at blive kastet ned 

fra trapper eller kvælningsforsøg.

Inden for det sidste år har 2,5 procent af den danske be-

folkning mellem 16-64 år været udsat for psykisk partner-

vold. Til sammenligning har lidt over 1 procent af befolk-

ningen været udsat for fysisk partnervold. Tallene stammer 

fra en undersøgelse af VIVE udgivet i august 2018. Ifølge 

undersøgelsen er psykisk partnervold den mest udbredte 

form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk 

vold.

Undersøgelsen viser, at knap 4 ud af 100 kvinder har været 

udsat for psykisk partnervold inden for et år. Det samme 

gælder for godt 1 ud af 100 mænd. Ifølge undersøgelsen 

falder risikoen for at blive udsat for psykisk partnervold jo 

ældre, man bliver.

Kvinder og børn på krisecenter i 2017

I 2018 udkom flere publikationer om kvinder på krisecenter. 

• Socialstyrelsens Årsstatistik om kvinder og børn på 

   kvindekrisecentre 

• Børne- og Socialministeriets Socialpolitisk 

   Redegørelse 2018

Socialpolitisk Redegørelse anvendte data fra Danmarks 

Statistik, og samkørte for første gang registerdata med ind-

skrivningsdata fra krisecentrene. Socialstyrelsens Årsstatis-

tik anvendte data fra interviews med indskrevne kvinder på 

kvindekrisecentrene. 

Antal og bopæl: I 2017 blev 1.687 kvinder indskrevet på 

kvindekrisecenter. I over halvdelen af opholdene havde 

kvinden børn med. Det fremgår at de fleste kvinder, der 

kom på et kvindekrisecenter i 2017, kom fra Region Hoved-

staden. Ud af de i alt 1.687 indskrevne kvinder kom 34 pro-

cent svarende til 579 kvinder fra Region Hovedstaden. Den 

laveste andel på 8 procent svarende til 127 kvinder kom fra 

Region Nordjylland.

Opholdslængde: 

Der er stor forskel på, hvor længe kvinderne og deres børn 

bor på et krisecenter, men i gennemsnit boede hver kvinde 

62 døgn på et kvindekrisecenter i 2017. Der er markant 

flere af de voldsudsatte kvinder fra Region Hovedstaden 

med lange ophold på et krisecenter. 

Alder: I gennemsnit var kvinderne med ophold på et krise-

center 35 år. Knap en femtedel af kvinderne var mellem 18-

24 år, mens 10 procent af kvinderne var 50 år og derover.

Oprindelse: 

Kvinder med ikke-vestlig oprindelse er overrepræsenterede. 

Omkring halvdelen af kvinderne – svarende til 817 kvinder 

– har dansk herkomst. 41 procent af kvinderne – svarende 

til 699 kvinder – har et andet oprindelsesland end Dan-

mark. Næsten halvdelen af kvinder på krisecentre er mi-

noritetskvinder. De kommer fra 24 forskellige lande, også 

lande i Asien og Europa. Dertil er en stor del af kvinderne 

gift med etniske danskere. Især kvinder fra Polen, Rusland, 

Thailand, Philippinerne, Island, Færøerne og Grønland. De 

har været udsat for vold af danske mænd. 

Arbejdsliv og indtægt: 

Omkring en tredjedel af kvinderne var i beskæftigelse eller i 

gang med uddannelse året inden, de påbegyndte deres op-

hold på et kvindekrisecenter. Kun en tredjedel af kvinderne 

har ikke haft midlertidige ydelser mv., fx kontanthjælp, 

som primært forsørgelsesgrundlag i mindst ét år fra 2012 

til 2016. Der er derfor også en væsentlig udfordring med 
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kvinder, der langvarigt har modtaget midlertidige ydelser. 

Det peger på, at vejen til beskæftigelse kan være meget 

lang. Der kan blandt andet være tale om barrierer, der ikke 

nødvendigvis forsvinder, selvom kvinden opnår et liv uden 

vold, fx længerevarende fysiske og psykiske mén af volden, 

manglende selvtillid og netværk på arbejdsmarkedet. 

Voldens psykiske konsekvenser: 

Voldsudsatte kvinder mangler en ret til psykologhjælp. 

Mange kvinder som kommer på krisecenter, har levet i et 

voldeligt forhold i adskillige år. De er derfor hårdt belastet, 

og en tredjedel af kvinderne har haft kontakt til sygehusp-

sykiatrien i 2012- 2016. Pga. deres komplekse situation har 

kvinderne ofte brug for psykologhjælp, og det er et paradox 

at denne hjælp ikke er tilgængelig når al erfaring viser, at 

den kan være en meget vigtig del af den samlede støtte til 

et liv uden vold.

Typer af vold:

Socialstyrelsens Årsstatistik om kvinder og børn på kvin-

dekrisecentre viser, at kvinder på krisecentrene som oftest 

har været udsat for flere voldsformer. Af de kvinder, som 

i 2017 havde ophold på et af landets kvindekrisecentre, 

havde stort set alle – nemlig 97 procent – været udsat for 

psykisk vold. 83 procent havde været udsat for fysisk vold, 

mens lidt under halvdelen havde været udsat for materiel 

og økonomisk vold. Endelig havde 26 procent været udsat 

for seksuel vold.

Varighed af volden:

Nogle kvinder lever desværre i en voldelig relation i mange 

år, inden de søger hjælp, med store konsekvenser for både 

dem og deres børn. 59 procent af de voldsudsatte kvinder 

med ophold på et krisecenter i 2017 kom fra et forhold, 

hvor volden havde stået på i mere end 3 år. 13 procent af 

kvinderne har været udsat for vold i over 10 år i deres sen-

este forhold, inden de fik ophold på et krisecenter.

Bopæl efter ophold:

63 procent flyttede ikke, og 27 procent af kvinderne flyt-

tede til en anden kommune efter krisecenteropholdet. Dette 

betyder, at både den tidligere og den fremtidige kommune 

bliver involveret i kvindens situation. Ligger krisecentret i 

en helt tredje kommune kompliceres situationen yderligere, 

og koordineringen af støtte med kommunerne er en af de 

store udfordringer for kvindekrisecentrene.
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Børn på krisecenter:

I 2017 blev 1.649 børn indskrevet med deres mor på kvin-

dekrisecenter.

Børn med ophold på krisecenter er i 2017 i gennemsnit 6 

år gamle. 57 procent af børnene var mellem 0 – 6 år, 32 

procent var mellem 7 – 12 år og blot 12 procent er mellem 

13 og 17 år gamle. Børnene kan også have været udsat for 

vold, og 54 procent havde indenfor de sidste 12 mdr. været 

udsat for vold. 27 procent havde været udsat for fysisk vold. 

Der er spurgt ind til seksuelle overgreb og 2 procent har 

været udsat for overgreb, da de var under 15 år af et fami-

liemedlem eller af en anden nær relationer. 

I 74 procent af de tilfælde hvor der er udøvet fysisk vold, 

er det barnets biologiske far/adoptivfar der er angivet som 

voldsudøver, og dette gælder i 65 procent af tilfældene når 

der er tale om psykisk vold. Morens ægtefælle eller sam-

lever er i 15 procent af tilfældene angivet som voldsudøver 

når der er tale om fysisk vold, og i 24 procent når der er tale 

om psykisk vold.

60 procent af børnene har overværet fysisk vold mod deres 

mor, og 91 procent har overværet psykisk vold mod deres 

mor. 26 procent har overværet eller overhørt fysisk vold 

mod søskende.

Med den viden vi har om konsekvenserne af at overvære 

vold mod sin mor eller være udsat for vold som barn er 

krisecentrenes arbejde med de børn der følger med deres 

mor utrolig vigtig. 

Konklusion:

Samlet bekræfter rapporterne, at mange kvinder med op-

hold på kvindekrisecentrene, og deres børn ikke mindst, 

har et komplekst støttebehov og ofte har kontakt til for-

skellige dele af velfærdssystemet, blandt andet beskæft-

igelses- og sundhedsområdet. Det peger på, at kvinder på 

kvindekrisecentre samlet set er en udsat gruppe, hvor de 

negative konsekvenser af den vold, de har oplevet, afspejler 

sig i en række forskellige områder af kvindernes liv, og at 

volden har langvarige konsekvenser, der nødvendiggør spe-

cialiseret og differentieret støtte.
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LOKKs økonomi

LOKKs arbejde med at synliggøre, forebygge og eliminere 

vold mod kvinder og børn, muliggøres gennem økonomisk 

støtte fra både offentlige og private aktører. 

I 2018 er støtten fortrinsvis kommet fra OAK Foundation 

Denmarks generøse tilskud, forøgede kontingentindtægter 

fra medlemmerne samt puljen til landsdækkende frivillige 

sociale organisationer (ULFRI). Sekretariatet har lagt vægt 

på at udvise mådehold i forbindelse med alle aktiviteter og 

opgaver i 2018.

Med en ny 3- årig bevilling fra OAK Foundation Denmark, 

som LOKK modtog i slutningen af december 2018, kan 

LOKK i 2019 igangsætte mange initiativer der har ventet på 

finansiering. Dette afspejles dog naturligt ikke i 2018.

54%
8%

19%

5%
14%

Tak for støtte

Vi er taknemmelige for den støtte LOKK har modtaget. Eth-

vert bidrag er med til at hjælpe en voldsudsat kvinde og 

hendes børn ud af volden, og LOKKs arbejde er afhængigt 

af denne støtte.

En særlig tak til

Børne- og Socialministeriet

Rigspolitiet

Oak Foundation Denmark

Mary Fonden

Simon Spies Fonden

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

Inner Wheel

Anniqa Fors og Sandra Sonne

Meta Film

Pia Tesdorf

LOKKs støttemedlemmer

Alle private donationer og testamenteringer

Oak Foundation Denmark -1.578.779 
Børne- og Socialministeriet -246.615 
Private, fonde, arv
støttemedlemmer mv. -547.284 
Projekt adm. honorar -151.048 
Medlemskontingent -405.900 

Total -2.929.626  kr.

■ Oak Foundation Denmark 

■ Børne- og Socialministeriet ULFRI

■ Private, fonde, arv, støttemedlemmer mv.

■ Projekt administrations honorarer

■ Medlemskontingent
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LOKKs bestyrelse pr. 1. januar 2018

Formand Lene Johannesson, ekstern, fhv. sekretariatschef

Næstformand Maria Søndergaard, frivillig, Ringsted Krisecenter

Bestyrelsesmedlem Karin Houmann, leder, Holstebro Krisecenter

Bestyrelsesmedlem Gitte Messerschmidt, frivillig, Haderslev Krisecenter

Bestyrelsesmedlem Curt Sørensen, ekstern 

Bestyrelsesmedlem Rene Hansen, ekstern 

Suppleant Leif Aarup, frivillig, Fredericia Krisecenter

LOKKs bestyrelse pr. 18. juni 2018 Formand Niels Christian Barkholt, ekstern

Næstformand Ingrid Funch Jørgensen, 
leder, Bornholm Krisecenter

Bestyrelsesmedlemer: 

• Bushra Hanif, medarbejder, 
   Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 

• Curt Sørensen, ekstern 

• Gitte Messerschmidt, frivillig, Hillerød Krisecenter

• Lene Danner Hessellund, leder, 
   Herning Krisecenter

• Lene Johannesson, ekstern

• Randi Theil, ekstern 

• Tine Lindhardt, ekstern (ikke på foto)

• Suppleant Leif Aarup, frivillig, 
   Fredericia Krisecenter (ikke på foto)

• Sekretariatschef Trine Lund-Jensen

Kontakt
LOKK, c/o 3F, 
Kampmannsgade 4, 1790 København V. 
Tlf: 32959019 
E-mail: sekretariat@lokk.dk 
www.lokk.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsen efter en lang arbejdsdag 
på strategiseminaret i oktober 2018
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Hovedstadsområdet
Danner
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Hellerup Krisecenter
KFUKs Sociale Arbejdes Krisecenter
Kvindehjemmet
Kvindekrisecenter Bornholm
LivaShelter
Rosenly
Taastrup Krisecenter

Midtjylland
Herning Krisecenter
Holstebro Krisecenter
Horsens Krisecenter
Randers Krisecenter
Silkeborg Krisecenter
Viborg Krisecenter
Aarhus Krisecenter

Nordjylland
Frederikshavn Krisecenter
Hjørring Krisecenter
Hobro Krisecenter
Krisecenter for Kvinder, Aalborg
Krisecenter Birka
Søhavegård Krisecenter

Sjælland
Frederiksværk Krisecenter
Hanne Mariehjemmet
Hera Døtrene Krisecenter
Hegnetslund Krisecenter
Hillerød Kvindekrisecenter
Holbæk Krisecenter Medusa
Jungshoved Krisecenter
Klostermosegård
Krisecenter Hjemmet
Krisecentret Røntofte

Kvindehuset i Lyngby
Lolland Krisecenter
Kvindehuset Nordsjælland
Næstved Krisecenter
RED-Safehouse
Ringsted Krisecenter
Roskilde Krisecenter

Syddanmark
Esbjerg Krisecenter
Fredericia Krisecenter
Haderslev Krisecenter
Kolding Krisecenter
Krisecenter Odense
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
Vejle Krisecenter
Aabenraa Krisecenter        


