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Indledning 
 
 
Partnervold mod kvinder er et omfattende problem i Danmark. I en undersøgelse fra 2012 
skønnes det, at cirka 29.000 kvinder med dansk statsborgerskab årligt udsættes for fysisk 
partnervold, og ser man på hele befolkningen, skønnes antallet at være cirka 33.000 kvinder. 
Samtidig blev det i 2010 skønnet, at cirka 33.000 børn har været vidne til fysisk vold mod en 
forælder (Helweg-Larsen, 2012).  
Det er kun en lille gruppe af de voldsudsatte kvinder og børn, der hvert år har haft ophold på et 
kvindekrisecenter, cirka 1.800 kvinder og 1.800 børn.  
 
Kvinder, der er indskrevet på kvindekrisecentrene, er omfattet af serviceloven § 109, som 
fastslår: ’Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har 

været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller 

samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg 

og støtte’. 
 
Denne rapport er en beskrivelse af datagrundlaget for ’Årsstatistik 2016 – Kvinder og børn på 
krisecenter. Nøgletal og temaanalyser’. Heri er undersøgelsens metode, årsstatistikkens historie 
og opbygning beskrevet. Desuden fremgår statistikgruppens deltagere og spørgeskemaer for 
2016 findes sidst i rapporten. I årsstatistikken 2016 er der indsamlet oplysninger fra 42 
krisecentre. 38 af disse krisecentre er organiseret i Landsorganisation af Kvindekrisecentre 
(LOKK)1.  
 
I ’Årsstatistik 2016 – Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser’, kan udvalgte 
nøgletal og temaanalyser findes. Temaanalyserne handler om: 

• Kvinder og børns bopæl efter krisecenteropholdet 

• Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecentre 

• Kvindernes psykiske helbred 

• Partnervold og voldsudøver 

• Underretninger på børn på krisecenter 
 
Derudover indeholder bilagsrapporten ’Opslagsværk’ opgørelser over kvinder, børn, 
henvendelser og krisecentrenes organisering, der dels viser tal på området fra 2005-2016 og 
dels viser opgørelser, som er opgjort per krisecenter. 
 
Årsstatistikken er udarbejdet af Socialstyrelsen. Krisecentrene har bidraget med udfyldelse af 
skemaer, og en statistikgruppe, bestående af repræsentanter fra en række krisecentre og 
LOKK, har bidraget med fagligt input til undersøgelsen. Undersøgelsen og rapporten er 
finansieret af Socialstyrelsen. 
  

                                                      
1 Derudover er der Safehouse (RED) – for etniske minoritetsgrupper, Reden International, Bofællesskabet 
Rosenly og Hanne Mariehjemmet, som er specialiserede krisecentertilbud og ligeledes organiseret i 
LOKK. Disse tilbud indgår ikke i årsstatistikken, da deres målgrupper adskiller sig fra de øvrige krisecentre 
i statistikken. Følgende krisecentre er ikke medlem af LOKK: Krisecentret Garvergården, 
Svendebjerggård, Den Åbne Dør, Egmontgården og Krisecentret Baltic. 
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Datagrundlag for Årsstatistik 
2016 
Krisecentrene har angivet, at der i 2016 er fraflyttet i alt 1.770 kvinder og 1.943 børn. For syv af 
krisecentrene er der tale om skønnede tal. I 2016 er der oplysninger herom fra 41 krisecentre. 
 

Tabel 1. Oversigt over kvinder, børn, henvendelser og krisecentre i årsstatistikkerne 2014-2016 

Beskrivelse/målgruppe Antal Spørgeskema 
Antal krisecentre der 

deltager 

 2014 2015 2016  2014 2015 2016 

Kvinder, der er fraflyttet 

krisecentrene* 

 

Børn, der er fraflyttet 

krisecentrene** 

1.840 

 

 

1.768 

1.749 

 

 

1.643 

1.770 

 

 

1.943 

Oplysningsskema til 

krisecenterlederen 
43 42 42 

Indflytningsskemaer i alt  

 

Kvinder, der ikke ønsker at 

deltage 

 

Kvinder, der deltager i 

undersøgelsen 

1.507 

 

408 

 

 

1.099 

1.297 

 

560 

 

 

737 

 

1.336 

 

744 

 

 

592 

Indflytningsskema 40 42 

 

42 

 

Børneskemaer i alt 

 

Børn, hvor moderen ikke 

ønsker, at barnet deltager 

 

 

Børn, der deltager i alt 

1.303 

 

586 

 

 

 

717 

1.239 

 

496 

 

 

 

743 

1.179 

 

627 

 

 

 

552 

Børneskema 

 

40 

 

40 38 

Henvendelser i alt 13.731 13.096 12.673 Henvendelsesskema 41 40 39 

Anm: Den samme kvinde og det samme barn kan optræde flere gange i statistikken, såfremt de har haft mere end ét ophold på et 

krisecenter i løbet af året.* I 2014, 2015 og 2016 har fem krisecentre skønnet antallet af fraflyttede kvinder. ** I 2014 og 

2015 har fire krisecentre skønnet antallet af fraflyttede børn. I 2016 har syv krisecentre skønnet antallet af fraflyttede børn.  
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Svarprocent og repræsentativitet 
Antallet af fraflyttede kvinder og børn registreres. Administrative oplysninger om fx ind- og 
udflytningsdato for henholdsvis kvinder og børn udfyldes som udgangspunkt af 
krisecentermedarbejdere for alle kvinder og børn, mens det er frivilligt for kvinderne og børnene 
at deltage i den resterende del af undersøgelsen. Opgørelserne i årsstatistikken er 
repræsentative for de kvinder og børn, der deltager i undersøgelsen, og personer, som 
henvender sig til et krisecenter vedrørende en konkret kvinde, der er udsat for vold.  
 

• I 2015 var andelen af udfyldte skemaer for kvinder 74 procent og for 

børn 75 procent. Disse tal er i 2016 henholdsvis 76 procent og 61 

procent. 
 

Tabel 2. Andele af kvinder og børn, for hvem der udfyldes et 
indflytningsskema/børneskema, 2011-2016, pct. 

Årstal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kvinder, der udfyldes et indflytningsskema for, pct. 87 87 81 82 74 76 

Børn, der udfyldes et børneskema for, pct. 81 77 71 74 75 61 

Anm: Andelene er opgjort ved at sammenholde antal fralyttede kvinder/børn med det samlede antal udfyldte 

indflytningsskemaer/børneskemaer. Et indflytnings- eller børneskema betragtes som udfyldt, hvis krisecenternavnet og 

indflytnings- og udflytningsdatoen er oplyst. 

 

Kvinden beslutter, om hun ønsker at deltage i undersøgelsen (se Tabel 3). 
 
Andelen af kvinder, der ønsker at deltage i den frivillige del af årsstatistikken, har svinget 
henover årene. I 2014 var andelen af kvinder, der ønskede at deltage i årsstatistikken, 73 
procent. Denne andel er i 2016 44 procent. 
 
I 2014 var andelen af børn, hvor moderen ikke ønsker, at hendes barn deltager, 45 procent. 
Dette tal var i 2016 53 procent.  
 

Tabel 3. Andelen af kvinder og børn, fordelt på deltagelse i årsstatistikken, 2013-2016, pct. 

Årstal 2013 2014 2015 2016 

 

D
el

ta
g

er
 

D
el

ta
g

er
 

ik
ke

 

D
el

ta
g

er
 

D
el

ta
g

er
 

ik
ke

 

D
el

ta
g

er
 

D
el

ta
g

er
 

ik
ke

 

D
el

ta
g

er
 

D
el

ta
g

er
 

ik
ke

 

Kvinder 60 40 73 27 57 43 44 56 

Børn 65 35 55 45 60 40 47 53 

Anm: Der er forskellige opgørelser for kvinder og børn, da kvinderne besvarer et skema om dem selv, og et for deres børn. 

Kvinderne giver samtykke til at deltage i statistikken, og til at deres børn deltager. 
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Figur 1. De fire spørgeskemaer 

 Henvendelsesskemaet Indflytningsskemaet Børneskemaet Oplysningsskemaet 

Formål 

Belyser at krisecentrene 

rådgiver en bredere 

gruppe af voldsudsatte 

kvinder, pårørende og 

fagfolk end de ca. 1.800 

kvinder, der hvert år har 

ophold på et krisecenter 

Viden om kvinderne 

på krisecentre 

Viden om børnene 

på krisecentre 

Viden om 

krisecentrenes 

organisatoriske 

forhold 

Omhandler 

Telefoniske, personlige 

og skriftlige 

henvendelser til et 

krisecenter om en 

voldsudsat kvinde 

Kvinder på krisecentre Børn på krisecentre 
Krisecentrenes 

organisering 

Indhold af 

skemaet 

Fx om henvendelsen 

drejer sig om en ledig 

plads, rådgivning eller 

samtale, om krisecentret 

har plads til kvinden eller 

alternativt, hvorfor hun 

henvises til en anden 

løsning end at flytte ind 

på det pågældende 

krisecenter 

Fx alder, 

beskæftigelse, bopæl 

før krisecenterophold, 

tidligere 

krisecenterophold, 

opholdsvarighed, 

former for vold, 

varighed af vold og 

bopæl efter 

krisecenterophold 

Fx alder, køn, 

opholdsvarighed, 

udsat for vold, 

former for vold og 

bopæl efter 

krisecenterophold 

Fx krisecentrenes 

organisering, antal 

frivillige og antal 

ansatte medarbejdere 

(antal årsværk), antal 

pladser på 

krisecentret, krisecen-

trenes tilbud, stillings-

betegnelser på 

krisecentrene og 

samlet antal 

fraflyttede kvinder og 

børn 

Spørgeskema 

udfyldt af: 
Krisecentermedarbejder 

Krisecenter-

medarbejder 

Krisecenter-

medarbejder 

Krisecentrenes 

ledelse eller 

bestyrelse 

Spørgsmål 

besvaret af: 
Krisecentermedarbejder 

Kvinden i samarbejde 

med 

krisecenter-

medarbejder* 

Barnet og moderen i 

samarbejde med 

krisecenter-

medarbejder* 

Krisecentrenes 

ledelse eller 

bestyrelse 

Anm: * Spørgsmål vedrørende kvindens og børnenes opholdslængde og samarbejde med offentlige myndigheder besvares af en 

krisecentermedarbejder. 
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Metode  
 

De fire spørgeskemaer  
Datamaterialet for ’Årsstatistik 2016 - Kvinder og børn på krisecenter’ er udarbejdet på 
baggrund af fire forskellige spørgeskemaer: Et henvendelsesskema, et indflytningsskema, et 
børneskema og et oplysningsskema. Alle spørgeskemaer er udarbejdet af Socialstyrelsen med 
forslag og input fra statistikgruppen bestående af krisecentre organiseret i LOKK og 
repræsentanter fra krisecentre, der ikke er organiseret i LOKK. Spørgeskemaerne består 
primært af spørgsmål med lukkede svarkategorier. Ved spørgsmål, hvor det ikke er muligt at 
lave udtømmende svarkategorier, kan krisecentermedarbejderne under ’andet’ skrive 
uddybende svar på vegne af kvinden eller barnet. Herved kan der, i den senere analyse, tilføjes 
svar til brug for såvel afrapporteringen som i forbindelse med forbedringer af det efterfølgende 
års spørgeskemaer. 
 
For at sikre en så ensartet forståelse af spørgsmålene som muligt, præciseres centrale 
begreber med en kort tekst i skemaet, hvis det er relevant. Spørgeskemaerne er udfyldt og 
besvaret af forskellige personer.  
 
Figur 1 ovenfor viser formålet, målgruppen, indholdet af de fire spørgeskemaer, og hvem der 
henholdsvis har besvaret og udfyldt skemaet. Som det fremgår af Figur 1, er det både 
krisecentermedarbejdere, kvinder/mødre og børn, der besvarer spørgsmålene i indflytnings- og 
børneskemaet. Data i årsstatistikken skal derfor ses i lyset af, hvem der har besvaret 
spørgsmålet, da det indvirker på, hvordan svarene kan fortolkes.  
 
Indflytnings-, børne- og henvendelsesskemaerne udfyldes via elektroniske spørgeskemaer, 
som krisecentermedarbejdere taster oplysninger i. Dataindsamlingen har fundet sted fra 1. 
januar 2016 til 31. december 2016. Oplysningsskemaet sendes til krisecentrenes leder eller 
bestyrer, som udfylder skemaet og sender retur til Socialstyrelsen.   
 

Samtykke og brug af spørgeskemaerne 
Før deltagelse i årsstatistikken får kvinder, der tager ophold på et krisecenter, udleveret en 
folder, som informerer om undersøgelsen og om samtykke til at deltage i undersøgelsen. Det er 
frivilligt, om kvinder og deres eventuelle børn ønsker at deltage i undersøgelsen. Kvinderne 
giver skriftligt samtykke til at deltage i undersøgelsen, ligesom de giver skriftligt samtykke til, at 
deres eventuelle børn bliver interviewet til undersøgelsen. Krisecentermedarbejderne udfylder 
spørgeskemaerne for at sikre, at kvinderne kun bliver stillet de spørgsmål, som personalet 
finder det socialfagligt forsvarligt at stille i den givne situation. Spørgsmålene kan bruges i det 
pædagogiske arbejde, idet det kan være lettere at tale om volden, når der bliver stillet konkrete 
spørgsmål om den. Kvinderne og børnene kan fortrænge voldsepisoder, som bliver fremkaldt 
ved, at de bliver spurgt om dem. Der er således mulighed for at tale om det, der er sket. For de 
kvinder, der kun har opholdt sig på krisecentret i få dage, vil der typisk kun være registreret få 
oplysninger om deres opholdslængde og enkelte baggrundsdata. Krisecentrene skal som 
udgangspunkt registrere en række oplysninger om den enkelte kvinde og hendes eventuelle 
børn, som er med på krisecenter. 
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Opgørelse over ind- og udflytninger 
På indflytningsskemaet og børneskemaet er der indsamlet data om de kvinder og børn, der er 
fraflyttet et krisecenter i 2016. Kriteriet om fraflytning betyder, at der for alle kvinder og børn, der 
indgår i årsstatistikken, kan indhentes information om opholdets varighed og om, hvor de flytter 
hen efter krisecenteropholdet. Den del af årsstatistikken, som er baseret på data fra 
henholdsvis indflytningsskemaet og børneskemaet, er således en statistik over de kvinder og 
børn, der i 2016 er fraflyttet et krisecenter. Det betyder, at kvinder og børn, der er flyttet på 
krisecenter før 2016, men først er udflyttet i 2016, indgår i årsstatistikken 2016. Krisecentrenes 
medarbejdere overfører ved årsskiftet oplysninger til næste års statistik fra henholdsvis de 
indflytningsskemaer og børneskemaer, der vedrører kvinder og børn, som fx er flyttet ind i 2016, 
men endnu ikke er flyttet ud ved årsskiftet. 
 

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

Kvinder og børn tælles med flere gange 
Det antal kvinder og børn, der står i rapporten, er ikke antallet af unikke kvinder og børn, der har 
været på krisecenter i løbet af 2016, men er opgørelser over det samlede antal ophold2. Kvinder 
og deres eventuelle børn, der har haft ophold på et krisecenter flere gange inden for samme år, 
udfylder spørgeskemaerne flere gange. De tælles dermed med flere gange i statistikken. I 2016 
har 13 procent af kvinderne og 10 procent af børnene haft mere end ét ophold på krisecenter i 
20163. Overførsel fra ét krisecenter til et andet tæller dog ikke som gentagne ophold.   
I rapporten skrives der imidlertid af formidlingsmæssige årsager ’antal kvinder og børn på 
krisecenter’ frem for ’antal ophold af kvinder og børn på krisecenter’. Idet der ikke foreligger cpr-
numre på alle kvinder og børn, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange unikke kvinder og børn, 
der har været på krisecenter i 2016. Det samlede antal ophold er således kun tilnærmelsesvist 
et udtryk for antallet af unikke kvinder og børn, der har ophold på et krisecenter i løbet af 2016. 
Derimod er antal ophold en indikator på krisecentrenes belastningsgrad. Det samme gør sig 
gældende for antallet af henvendelser til krisecentrene, da en person kan henvende sig mere 
end én gang i løbet af et år. Endelig skal det tilføjes, at kvinder og deres eventuelle børn er i en 
ny situation, hver gang de kommer på krisecenter, og det er derfor relevant, at kvinder og deres 
eventuelle børn indgår flere gange i samme årsstatistik.  

 
Databearbejdning 
Data fra indflytningsskemaet, børneskemaet, henvendelsesskemaet og oplysningsskemaet er i 
2016 blevet bearbejdet i dataprogrammet SPSS. Skemaerne er registreret elektronisk. 
Årsstatistikken er baseret på fire separate spørgeskemaer, hvorfor databearbejdningen af de 
fire spørgeskemaer foretages i fire forskellige datamatricer. Al databehandling er foregået hos 
Socialstyrelsen. CPR-numre på kvinder og børn gemmes i ministerieordningen. Undersøgelsen 
er anmeldt til Datatilsynet. 
 
                                                      
2 Antal ophold er opgjort efter antal fraflytninger i 2016, hvilket betyder, at det tælles som et ophold, når en 
kvinde og hendes eventuelle børn flytter fra et krisecenter, og ikke når de flytter ind. 
3 I dette tal kan den samme kvinde og det samme barn også indgå flere gange. 
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Tabeller i statistikken 
Tabellerne i statistikken opgøres som hovedregel i procent med angivelse af samlet antal 
besvarelser. Sammenlagt giver procenterne ikke altid 100 i totalen på grund af muligheden for 
at kunne vælge flere svarmuligheder. Under tabellerne er der angivet eventuelle relevante 
anmærkninger. 
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Årsstatistikkens historie og 
opbygning 
 
Historie 
Årsstatistikken, der omhandler de voldsudsatte kvinder, som har haft ophold på et kvinde-
krisecenter, har været udgivet siden 1999. I 2004 blev den suppleret med en årsstatistik for 
børn på krisecenter. I 2009 udkom en fælles årsstatistik for kvinder og børn på krisecenter. Fra 
1999 til 2010 har årsstatistikken været udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsen og LOKKs 
statistikgruppe, finansieret af Social- og Integrationsministeriet og udgivet i LOKKs navn. Fra 
2011 til 2014 er statistikken udgivet af Socialstyrelsen og finansieret af Social- og 
Integrationsministeriet. Årsstatistikken 2015 og 2016 er udgivet og finansieret af 
Socialstyrelsen. Statistikken udarbejdes fortsat i samarbejde mellem kvindekrisecentrene, 
Socialstyrelsen og LOKK.  
 

Temaanalyser 
Hvert år i årsstatistikken er der temaanalyser, som går i dybden med udvalgte områder. 
Temaanalyserne for 2016 er vist i ’Årsstatistik 2016 – Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal 
og temaanalyser’. Nedenstående tabel viser temaanalyserne for 2016. 
 

Tabel 4. Oversigt over temaanalyser i 2016 om kvinder og børn 

 
TEMAANALYSER 2016 
Kvinder 

 
TEMAANALYSER 2016 
Børn 

 
• Kvinder og børns bopæl efter krisecenterophold 
• Kvinder og børn med gentagne ophold på 

krisecentre 
• Kvindernes psykiske helbred 
• Partnervold og voldsudøver 
 

 

• Underretninger på børn på krisecenter 
 

 
I 2016 er kvindernes psykiske helbred belyst gennem en række spørgsmål, der indikerer om 
kvinderne har oplevede PTSD-symptomer. Der er således ikke tale om en diagnose af 
kvinderne. Kvinderne er blevet spurgt, om de ønsker at svare på alle de 17 spørgsmål, der 
indgår i batterisættet, og det har i alt 310 kvinder gjort.  
Spørgsmålene er baseret på den psykometriske test, PCL-C4, som har til hensigt at måle og 
vurdere, om kvinderne har symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion5. 
Svarkategorierne, slet ikke, lidt, noget, en hel del og meget, er scoret med værdierne 1-5. Den 
anbefalede cut-off score, der er anvendt, er på 50 point. Der skal være en samlet score på over 
50 point for de 17 spørgsmål for at konkludere, at der er tale om oplevede PTSD-symptomer. Af 
de 310 kvinder, som har svaret på spørgsmålene, har 44 procent oplevede PTSD-symptomer. 

                                                      
4 Kilde: National Center for PTSD Using the PTSD Checklist (PCL) 
https://sph.umd.edu/sites/default/files/files/PTSDChecklistScoring.pdf). 
5 Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk lidelse, der kan opstå efter voldsomme eller 
traumatiske begivenheder, som man enten har været involveret i eller været vidne til. Undervejs har man 
følt, at man enten selv eller at andre var i livsfare (www.psykiatrifonden.dk). 
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Dvs. svar fra de kvinder, som har en samlet score på over 50 point, indgår dermed i de 44 
procent.  

 

Årsstatistik over tid om kvindekrisecentre - 
basisspørgsmål 
Årsstatistikken består af en række faste basisspørgsmål, der medtages hvert år. Opgørelserne 
over disse basisspørgsmål vises så langt tilbage, som spørgsmålene er blevet stillet, dog tidligst 
til og med 2005. Denne del er ukommenteret og fungerer som et opslagsværk. Tabel 5 viser, 
hvilke spørgsmål der gentages årligt. De fleste spørgsmål er blevet stillet i tidligere år, men det 
er forskelligt fra spørgsmål til spørgsmål, hvor langt tilbage i tiden der foreligger informationer. 
 

Tabel 5 Årsstatistik over tid om kvindekrisecentre - basisspørgsmål 

BASIS  
Kvinder 

BASIS  
Børn 

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

voldsforhold 
• Varighed af vold i kvindens voksenliv 
• Kvindens boform efter krisecenterophold 
• Opholdets varighed  

• Alder 
• Køn 
• Tidligere krisecenterophold i indeværende år 
• Tidligere krisecenterophold i barnets liv 
• Udsat for fysisk vold 
• Udsat for psykisk vold 
• Udsat for materiel vold 
• Udsat for seksuelle overgreb 
• Vidne til vold mod mor  
• Vidne til vold mod søskende 
• Barnets bopæl efter krisecenteropholdet 
• Underretning til kommuner 
• Opholdets varighed 
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Tak 
 

Krisecentermedarbejdere og statistikgruppen 
Krisecentermedarbejdere har i en travl hverdag med arbejdet med de voldsudsatte kvinder og 
børn afsat tid til at interviewe krisecentrets beboere og udfylde spørgeskemaerne i forbindelse 
med undersøgelsen. De skal derfor have en særlig tak. En nedsat statistikgruppe bestående af 
medarbejdere fra krisecentrene skal også takkes for det gode samarbejde både med 
udformningen af spørgeskemaer og fagligt input og forslag til den endelige rapport. 
  
Statistikgruppen for årsstatistikken 2016 består af Bente Kongerslev (frivillig medarbejder, 
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter), Lone Skov Møller (leder, Aalborg Krisecenter), Ane Voss 
(leder, Holbæk Krisecenter – Medusa), Sara Andersen (videnskonsulent, Danner), Mette Marie 
Yde (leder af Kommunikation og viden, Danner), Annette Pollas (leder, Hellerup Krisecenter), 
Dorte Rambo (medarbejder, Den Åbne Dør) og Karin Houmann (Centerleder, Holstebro 
Krisecenter). 
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Spørgeskemaer         
Indflytningsskema  
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Børneskema  
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Henvendelsesskema  
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Oplysningsskema 
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