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Forord 

Krisecentermedarbejdere og Statistikgruppen 
Krisecentermedarbejdere har, i en travl hverdag med arbejdet med de voldsramte 
kvinder og børn, afsat tid til at interviewe krisecentrets beboere og udfylde spørge-
skemaerne i forbindelse med undersøgelsen. De skal derfor have en særlig tak. 
Statistikgruppen bestående af medarbejdere fra krisecentrene skal også takkes for det 
gode samarbejde, både med hensyn til udformningen af spørgeskemaer og 
udarbejdelsen af den endelige rapport. 
 
Spørgeskemaer til årsstatistikken er udarbejdet i samarbejde med Statistikgruppen. 
Statistikgruppen består i år 2011-2012 af Linda Kaas (Forstander, Kvindehuset 
Lyngby), Susanne Larsen (Børnerådgiver, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter), Tove 
Schirmer (Forstander Den Åbne Dør)1, Trine Lund-Jensen (Forstander, 
Svendebjerggård Krisecenter og Botilbud), Henriette Højbjerg (Leder af Danners 
videnscenter), Johanne Breuning (Frivillig Hjørring Krisecenter), Birgit Søderberg 
(Formand for LOKK og forstander for Kvindehjemmet) og Lene Johannesson (Sekre-
tariatschef, LOKK).  
 
Udarbejdelse af rapporten 
Konsulent Lise Barlach har udarbejdet den del af rapporten, der vedrører kvinder på 
krisecenter, og konsulent Kirstina Stenager har udarbejdet den del af rapporten, der 
vedrører børn på krisecenter. Studentermedhjælper Rikke Nøhr har udarbejdet 
analyserne fra Henvendelsesskemaet og skrevet kapitlet om det, og 
studentermedhjælper Nadja Lodberg Hansen har udarbejdet analyserne fra 
Oplysningsskemaet og skrevet kapitlet om krisecentrenes organisering. Bilagene i 
rapporten er udarbejdet af studentermedhjælperne Rikke Nøhr og Nadja Lodberg 
Hansen. Studentermedhjælpere Karin Andersen, Nadja Lodberg Hansen og Rikke 
Nøhr har stået for indscanning af data.

                                                
1 Kontaktperson Dorte Rambo har vikarieret for Tove Schirmer.  
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Indledning 
 
Hvert år indsamler Socialstyrelsen og Landsorganisationen for kvindekrisecentre 
(LOKK) i samarbejde oplysninger om de kvinder og børn, der har haft ophold på et 
krisecenter, om henvendelser til krisecentrene samt oplysninger om organisering og 
finansiering af de krisecentre, der ligger rundt om i hele landet. I 2011 årsstatistikken er 
der derudover også for første gang oplysninger fra 3 krisecentre udenfor LOKK 
(Frederikssund, Svendebjerggaard og Den Åbne Dør). I Danmark er der i alt 43 
krisecentre, som tilbyder støtte og omsorg til kvinder, der har været udsat for vold, 
samt til deres eventuelle børn. 38 af krisecentrene er organiseret i LOKK2. 
 
Formål 
Den løbende indsamling af ny viden om voldsramte kvinder på krisecenter og deres 
børn kan være med til yderligere at kvalificere indsatsen i forhold til vold mod kvinder 
og børn i familien. Statistikken dokumenter krisecentrenes indsats, organisering og 
udviklingen på området, samtidig med at den giver øget indsigt i udvalgte 
problemstillinger. Årsstatistikkerne kortlægger med skiftende årlige fokusområder, 
hvilke særlige problemstillinger, der gør sig gældende for voldsramte kvinder og børn 
på krisecentrene. I 2011 er der særligt fokus på kvinderne og børnenes fysiske og 
psykiske helbred. 
 
Vold mod kvinder og børn 
Mænds vold mod kvinder er et omfattende problem i Danmark. I en undersøgelse fra 
2012 skønnes det, at ca. 26.000 kvinder årligt udsættes for partnervold3. Samtidig viser 
en undersøgelse fra 2009, at der er ca. 20.000-22.000 børn4, som opvokser i 
voldsramte familier. Det er kun en lille gruppe af de voldsramte kvinder, der hvert år har 
haft ophold på et kvindekrisecenter. Kvinder, der er indskrevet på kvindekrisecentrene, 
er omfattet af Serviceloven § 109, som siger, at: ’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.’ 
 
Opbygning af rapporten 
Årsstatistikken består af tre dele:  
 

1. Årsstatistikken, der består af en række opslagstabeller. Opslagstabellerne inde-
holder information om udviklingen over tid op til 2011. Tabellerne går tidligst til-
bage til 2005. Der er information om udviklingen over tid i fx omfanget af vol-
den, bopæl og alder på kvinderne og børnene. 

                                                
2 Derudover er der også R.E.D. og Reden International, som er organiseret i LOKK. 
3 Undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab 2012, omtalt i Ministeriet for Ligestilling og 

Kirkes ’Redegørelse/perspektiv og handlingsplan 2012. 
4 Danske børns sundhed og sygelighed, Statens Institut for Folkesundhedsvidensskab, 2009. 
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2. Temaanalyser, der sætter fokus på udvalgte områder, i 2011 på kvinderne og 

børnenes fysiske og psykiske helbred. 
 

3. Bilagsdel med tabeller, som er opgjort på de enkelte krisecentre. 
 
Undersøgelsen og rapporten er finansieret af Socialministeriet og er udført af 
Voksenenheden i Socialstyrelsen i tæt samarbejde med Landsorganisationen af 
Kvindekrisecentre (LOKK).  
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Sammenfatning 

Kvinderne i undersøgelsen 
Antallet af kvinder, der er fraflyttet et krisecenter i 2011, er 2.1575. Når der 
sammenlignes med 2010 og de krisecentre, som har deltaget i statistikken begge år, er 
der i 2011 et fald i antallet af kvinder, der har haft ophold på et krisecenter, på 11 
procent i forhold til år 2010.6  Ud af de 2.157 kvinder deltager 982 kvinder i statistikken7 
(se Figur 3, s. 16). Den samme kvinde kan optræde flere gange i statistikken, såfremt 
hun har haft mere end et ophold på et krisecenter i løbet af året.  
 
Børnene i undersøgelsen 
Antallet af børn, der er fraflyttet et krisecenter i 2011, er 1.9588. Det er kun børn med 
ophold over en uge, der skal udfylde hele børneskemaet. 745 børn har ophold over en 
uge og har udfyldt børneskemaet. 
Det samme barn kan optræde flere gange i statistikken, såfremt barnet har haft mere 
end et ophold på krisecenteret i løbet af året. 
 
Temaanalyse 1: Kvindernes beskæftigelse 
I 2011 er kvindernes beskæftigelse opgjort således, at tallene er direkte 
sammenlignelige med tal fra Danmarks Statistik. Kvinderne på krisecenter er i langt 
højere grad uden for arbejdsmarkedet end kvinder i den samlede befolkning. 14 
procent af kvinderne på krisecenter er ledige, mens dette kun gør sig gældende for fem 
procent af kvinder i befolkningen. Hele 63 procent af kvinderne på krisecenter er uden 
for arbejdsmarkedet, mens denne andel er på 34 procent for kvinder i befolkningen. 
Andelen af kvinder i befolkningen, der er i beskæftigelse, er på 61 procent, mens 
denne andel kun er på 23 procent for de kvinder, der i 2011 har haft ophold på et 
krisecenter.  
 
Temaanalyse 2: Kvindernes helbred og trivsel 
Kvinderne på krisecenter er i 2011 blevet stillet en række spørgsmål om deres helbred 
og trivsel. Generelt vurderer kvinderne på krisecenter deres helbred og trivsel langt 
ringere, end kvinder i den samlede befolkning. 58 procent af kvinderne på krisecenter 

                                                
5 Antallet er et cirkatal, da nogle krisecentre ikke har det helt eksakte tal for antallet af ophold af kvinder, 

og derfor er kommet med et skøn. 
6 Oplysningerne om antal fraflyttede kvinder er fra Oplysningsskemaet. I år 2011 er i alt 2.157 kvinder 

fraflyttet krisecentrene. I alt 2.116 kvinder er fraflyttet krisecentrene i år 2010. Ser vi kun på de 
krisecentre, der har deltaget i årsstatistikken i både år 2010 og i år 2011, er der i alt 1.891 kvinder, der 
er fraflyttet krisecentrene i år 2011. Dette er et fald på 11 procent i forhold til år 2010, hvor 2.116 
kvinder havde haft ophold på et krisecenter.  

7 Manglende deltagelse skyldes, at kvinden ikke har ønsket at deltage, at der ikke er blevet udfyldt et 
indflytningsskema for kvinden, eller at kvinden er indskrevet som § 110 beboer. 

8 Antallet er et cirkatal, da nogle krisecentre ikke har det helt eksakte tal for antallet af ophold af børn, og 
derfor er kommet med et skøn. 
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har vurderet deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Til sammenligning 
har 83 procent af kvinder i samlede befolkning angivet disse svar. 32 procent af 
kvinderne på krisecenter vurderer, at de for det meste føler sig friske nok til at gøre det, 
de har lyst til. Til sammenligning har 78 procent af kvinder i den samlede befolkning 
angivet dette svar. Når kvinderne på krisecenter vurderer deres psykiske velvære har 
størstedelen vurderet den lavt i forhold til kvinder i samlede befolkning. 74 procent af 
kvinderne på krisecenter har en score på 50 eller derunder, hvilket er et udtryk for 
nedsat livskvalitet eller tegn på trivselsproblemer. Mens kvinderne på krisecenter har 
en gennemsnitlig score på 35, har kvinder i den samlede befolkning en gennemsnitlig 
trivselsscore på 67. 
 
Temaanalyse 3: Børn på krisecenters helbred og triv sel 
Baseret på mødrenes vurdering, så har børn på krisecenter et dårligere helbred end 
børn generelt.  
 

• Børnene på krisecenter har hyppigere været syge indenfor de sidste 14 dage 
end børn generelt, særligt sygdom som hovedpine/migræne er mere hyppigt 
blandt børn på krisecenter, og risikoen stiger, hvis barnet er blevet udsat for 
psykisk vold.  

 
• Piger på krisecenter har også oftere haft mavetarmsygdomme som fx mavepine 

end piger i samme alder generelt, og særligt piger på krisecenter udsat for 
psykisk vold har øget forekomst af mavepine. Endelig er der også flere skader, 
eks. brud, blandt piger på krisecenter end blandt piger generelt, særligt blandt 
piger på krisecenter udsat for seksuelle overgreb.  

 
• Ovenstående analyser viser også, at børn på krisecenter, der er mentalt 

udviklingshæmmede, sammenholdt med børn på krisecenter, der ikke er 
mentalt udviklingshæmmede, i højere grad er blevet udsat for psykisk vold, 
mens børn på krisecenter med blindhed eller nedsat syn i højere grad er blevet 
udsat for materiel vold end øvrige børn på krisecenter. Dette skal dog tages 
med et vist forbehold grundet et begrænset datamateriale. 

 
• Børn på krisecenter har også dårligere trivsel end børn generelt. Det gælder 

både i forhold til følelsesmæssige problemer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet, 
kammeratskab og prosocial adfærd. Både på de enkelte områder og områderne 
samlet set har børn på krisecenter dårligere trivsel sammenholdt med børn 
generelt. Disse vanskeligheder påvirker også børnene på krisecenter mere end 
det påvirker børn generelt.  

 
• Der er en tendens til, at drenge på krisecentrer er mere udadreagerende end 

pigerne, idet flere af drengene udviser adfærdsproblemer som at mobbe, stjæle 
og blive hidsig end pigerne, mens pigerne i højere grad end drengene på 
krisecenter får fysiske symptomer som eksempelvis hovedpine. Ud fra de 
landsdækkende undersøgelser som der er blevet sammenlignet med i denne 
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analyse, er det desværre ikke muligt at vurdere, om samme mønster også gør 
sig gældende blandt børn i Danmark generelt. 

 
Henvendelser til krisecentrene 
Krisecentrene har i 2011 haft 15.074 henvendelser, hvilket er en stigning i forhold til i 
2010. Stigningen skyldes sandsynligvis, at der deltager flere krisecentre i denne del af 
årsstatistikken i 2011, i alt 39, end i 2010. Størstedelen af henvendelserne kommer 
direkte fra voldsramte kvinder. Ved henvendelserne til krisecentrene, som først og 
fremmest sker telefonisk, har krisecentrene især ydet rådgivning/samtale. Af de 
henvendelser, hvor henvendelsen blandt andet drejede sig om en ledig plads, var der 
en ledig plads på krisecentrene i 52 procents tilfælde.  
 
Krisecentrenes organisering 
De 39 krisecentre, der deltager i denne del af årsstatistikken, er forskelligt organiseret 
og har vidt forskelligt økonomisk grundlag. De fleste krisecentre er selvejende 
institutioner eller foreninger med samarbejds- eller driftsaftale efter Servicelovens § 
109. Krisecentrenes årlige økonomiske grundlag varierer fra lidt over 60.000 kr. til lidt 
under 17 mio. kr. Den store forskel skyldes til dels store forskelle i antallet af pladser og 
til dels, at nogle krisecentre deltager i særlige projekter. 
I år 2011 er antallet af frivillige steget med 42 frivillige i forhold til år 2010. Nogle 
frivillige har bl.a. til opgave at indlogere voldsramte kvinder, tilbyde 
efterværnsaktiviteter samt andre former for kontakt og samvær med beboerne på 
krisecentrene.  
De 39 krisecentre har i alt 767 pladser, fordelt på 362 pladser til kvinder og 405 pladser 
til børn. Dog opgør krisecentrene deres pladser forskelligt, og især antallet af pladser til 
børn baseres flere steder på et skøn.  
I 2011 er der på 25 krisecentre blevet spurgt til alle børnenes forhold ved kommunens 
lovpligtige generelle tilsyn. 11 krisecentre oplyser, at kommunen har ført specifikt tilsyn 
med alle børnene på krisecentrene, 11 andre krisecentre oplyser, at der har været ført 
specifikt tilsyn med nogle af børnene. 16 krisecentre oplyser, at der ikke er ført specifikt 
tilsyn med nogen børn.  
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Metoden i årsstatistikken 
 
De fire spørgeskemaer  
Datamaterialet for Årsstatistik 2011, Kvinder og børn på krisecenter, er udarbejdet på 
baggrund af fire forskellige spørgeskemaer: Et Henvendelsesskema, et Indflyt-
ningsskema, et Børneskema og et Oplysningsskema. Alle spørgeskemaer er udarbej-
det i samarbejde mellem Socialstyrelsen, Voksenenheden og Statistikgruppen. LOKKs 
statistikgruppe vælges på LOKKs generalforsamling. 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 i såvel afrapporteringen som i forbindelse med forbedringer af det 
efterfølgende års spørgeskemaer.  
 
1. På henvendelsesskemaet registreres telefoniske, personlige og skriftlige henven-
delser til et krisecenter om en voldsramt kvinde. Det kan være en voldsramt kvinde selv 
eller andre personer, der henvender sig. Forespørgslens art registreres, fx om henven-
delsen 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. Henvendelsesskemaet er med til at belyse, at krise-
centrene rådgiver en bredere gruppe af voldsramte kvinder, pårørende og fagfolk end 
de knap 2.000 kvinder, der hvert år har ophold på et krisecenter.  
 
2. På indflytningsskemaet indsamles kvindens alder, beskæftigelse, parforhold, bopæl 
før krisecenterophold, tidligere krisecenterophold, opholdslængde på krisecenter, 
hvilke former for vold, kvinden har været udsat for, hvor længe kvinden har været udsat 
for vold, og bopæl efter krisecenterophold.  
 
3. På børneskemaet registreres barnets alder, køn, antal opholdsdage, om barnet har 
været udsat for vold og i så fald hvilke former for vold, hvorvidt barnet har overværet 
vold, om socialforvaltningen er informeret om barnets vilkår, hvilken støtte barnet 
modtager på krisecentret, hvor barnet flytter hen efter ophold på krisecenter m.m., bar-
nets samvær med faren samt psykologsamtaler til barnet.  
For de børn, der har opholdt sig en uge eller derunder på krisecenter, udfyldes kun 
nogle af spørgsmålene, dels af etiske hensyn til barnet, dels for at sikre en større påli-
delighed af besvarelserne (jf. afsnit om ’Dataindsamling’ nedenfor). For disse børn re-
gistreres kun barnets alder og køn, antal opholdsdage og udflytningsmåned. 
 
4. På oplysningsskemaet indsamles data om krisecentrenes drift og økonomiske 
grundlag, antallet af frivillige og antal ansatte medarbejdere (antal årsværk), antal 
pladser på krisecentret, krisecentrenes tilbud og finansiering, samlet antal fraflyttede 
kvinder og børn samt oplysninger om kommuner og regioners tilsyn. 
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Dataindsamling 
For at sikre en så ensartet forståelse af spørgsmålene som muligt er der i starten af 
spørgeskemaerne en forklaring på, hvordan skemaet skal udfyldes, og når relevant 
præciseres centrale begreber med en kort tekst i skemaet. Spørgeskemaerne er ud-
fyldt og besvaret af forskellige personer, hvilket fremgår af nedenstående figur: 
 
Figur 1. Oversigt over besvarelse af spørgsmål i de  4 spørgeskemaer. 
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Som det fremgår af Figur 1, er det både krisecentermedarbejderen, kvinden/moren og 
barnet, der besvarer spørgsmålene i Indflytnings- og Børneskemaet. Data i årsstatistik-
ken skal derfor altid ses i lyset af, hvem der har besvaret spørgsmålet, da det naturlig-
vis indvirker på, hvordan svarene skal fortolkes. Eksempelvis svarer kun moren på 
spørgsmål omhandlende barnets helbred og trivsel. Havde barnet skullet svare på de 
samme spørgsmål, havde det muligvis resulteret i nogle andre svar. I årsstatistikken er 
det derfor løbende specificeret, hvem der har besvaret spørgsmålet.  
 
Indsamlingen af oplysninger fra de fire spørgeskemaer er foregået på fire forskellige 
måder. 
 
1. Henvendelsesskemaet udfyldes af de krisecentermedarbejdere, der til daglig modta-
ger telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser på krisecentrene. Dataindsamlin-
gen af Henvendelsesskemaet har fundet sted fra 1. januar 2011 til 31. december 2011. 
Henvendelsesskemaet er indsamlet kvartalsvist af Voksenenheden i Socialstyrelsen. 
 
2. Indflytningsskemaet udfyldes af krisecentermedarbejderen, som interviewer kvin-
derne på krisecenter, dvs. at det er kvinderne, der svarer på spørgsmålene. Derudover 
er der enkelte spørgsmål vedrørende kvindens opholdslængde og samarbejde med 
offentlige myndigheder, hvor spørgsmålene både udfyldes og besvares af krisecenter-
medarbejderen. Ved disse spørgsmål fremgår det af årsstatistikken, at det er krise-
centermedarbejdere, der har svaret på spørgsmålene. 
 



  

 -13- 

Samtykke og brug af spørgeskemaerne 
Alle beboere på krisecentrene har fået udleveret en folder, der informerer om undersø-
gelsen og om samtykke til at deltage i undersøgelsen. Det er frivilligt, om kvinden øn-
sker at deltage i undersøgelsen. Fra og med år 2010 er kvinderne som noget nyt blevet 
bedt om skriftligt samtykke til at deltage i undersøgelsen, ligesom kvinderne skal give 
skriftligt samtykke til, at deres eventuelle børn bliver interviewet til undersøgelsen. Kri-
secentermedarbejderne 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. Kvin-
den kan fortrænge visse elementer i volden, som bliver fremkaldt ved, at hun bliver 
spurgt. 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 oplysnin-
ger om deres opholdslængde og enkelte baggrundsdata. 
 
Fraflytning 
På indflytningsskemaet er der indsamlet data om de kvinder, der er fraflyttet krisecen-
tret i 2011. Kriteriet om udflytning betyder, at der for alle kvinder, der indgår i årsstati-
stikken, kan indhentes information om eksempelvis, hvor de flytter hen efter krisecen-
teropholdet. Desuden kan kvindernes samlede opholdstid på krisecenter kortlægges. 
Den del af årsstatistikken, som er baseret på data fra Indflytningsskemaerne, er såle-
des en statistik over de kvinder, der i 2011 er fraflyttet et krisecenter. Det betyder, at 
kvinder, der er flyttet på krisecenter før 2011, men først er udflyttet i 2011, indgår i års-
statistikken 2011. Krisecentrenes medarbejdere overfører ved årsskiftet oplysninger fra 
de indflytningsskemaer, hvor der er tale om, at en kvinde fx er flyttet ind i år 2011, men 
endnu ikke er flyttet ud ved årsskiftet.  
 
§110 beboere 
Som nævnt i indledningen er de kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om 
vold, indskrevet på kvindekrisecentrene ifølge Servicelovens § 109. Nogle af de krise-
centre, som indgår i årsstatistikken, tilbyder desuden midlertidigt ophold til personer 
med særlige sociale problemer. Disse beboere er indskrevet på krisecentrene ifølge 
Servicelovens § 110, som siger: ’Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 
i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan op-
holde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende 
støtte, omsorg og efterfølgende hjælp’. Kvinder, som har været indskrevet ifølge § 110, 
indgår generelt ikke i analysen. Frem til og med år 2009 indgår § 110-beboere kun i 
analysen af opholdslængde. Fra 2010 og frem indgår § 110-beboere ikke i analysen. 
Dataindsamlingen af indflytningsskemaet har fundet sted fra 1. januar 2011 til 31. 
december 2011. Indflytningsskemaet indsamles kvartalsvist af Voksenenheden i 
Socialstyrelsen. 
 
3. Børneskemaet er inddelt i tre dele og udfyldes kun, hvis moren har givet samtykke til 
at barnet deltager i undersøgelsen. Første del udfyldes af en krisecentermedarbejder 
eller børnepædagog på baggrund af et interview med moren og barnet. Anden del af 
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skemaet omhandlende barnets helbred og trivsel udfyldes af krisecentermedarbejderen 
eller en børnepædagog på baggrund af interview med moren. Tredje del udfyldes af 
krisecentermedarbejderen eller en børnepædagog, når barnet er flyttet fra krisecentret.  
 
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 over, hvilke reaktioner spørgsmålene kan sætte i gang hos 
barnet, og hvordan barnet kan støttes i den forbindelse. De børn, der har opholdt sig 
en uge eller derunder på krisecenter, interviewes derfor ikke om volden. 
Dataindsamlingen af børneskemaet har fundet sted fra 1. januar 2011 til 31. december 
2011. Børneskemaet indsamles kvartalsvist af Voksenenheden i Socialstyrelsen. 
 
Fraflytning 
På børneskemaet er der indsamlet data om de børn, der er fraflyttet krisecentret i 
2011. Kriteriet om udflytning betyder, at der for alle børn, der indgår i årsstatistikken, 
kan indhentes information om eksempelvis, hvor de flytter hen efter krisecenterophol-
det. Desuden kan børnenes samlede opholdstid på krisecenter kortlægges. Den del af 
årsstatistikken, som er baseret på data fra børneskemaerne, er således en statistik 
over de børn, der i 2011 er fraflyttet et krisecenter. Det betyder, at børn, der er flyttet på 
krisecenter før 2011, men først er udflyttet i 2011, indgår i årsstatistikken 2011. Krise-
centrenes medarbejdere overfører ved årsskiftet oplysninger fra de børneskemaer, 
hvor der er tale om, at et barn fx er flyttet ind i år 2010, men endnu ikke er flyttet ud i år 
2011.  
 
4. Oplysningsskemaet udfyldes af krisecentrenes ledelse eller bestyrelse. Dette skema 
indsamles ved årets afslutning af Voksenenheden i Socialstyrelsen.  
 
Kvinder og børn tælles med flere gange 
Når en kvinde og hendes eventuelle børn har haft ophold på et krisecenter flere gange 
inden for det samme år og i de tilfælde, hvor kvinden og hendes eventuelle børn er 
blevet overflyttet fra et krisecenter til et andet, tælles kvinder og børn med flere gange i 
årsstatistikken. Dvs. at kvinden og hendes eventuelle børn har udfyldt spørgeskema-
erne flere gange og således er talt med flere gange. Det betyder, at der i rapporten ek-
sempelvis står 1.871 kvinder og 1.588 børn, men at det ikke er antallet af unikke kvin-
der og børn, der har været på krisecenter i løbet af 2011, men det samlede antal op-
hold.9 I rapporten skrives der imidlertid af formidlingsmæssige årsager ’antal kvinder og 
børn på krisecenter’ frem for ’antal ophold af kvinder og børn på krisecentre’. Idet der 
ikke foreligger cpr-numre på alle kvinderne og børnene, er det ikke muligt at opgøre, 
hvor mange unikke kvinder og børn, der har været på krisecenter i 2011. Det samlede 
antal ophold er således kun tilnærmelsesvist et udtryk for antallet af unikke 

                                                
9  Antal ophold er opgjort efter antal fraflytninger i 2011. Dvs. når en kvinde og hendes eventuelle børn 

flytter fra et krisecenter, tælles det som ophold, og ikke når de flytter ind. 
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kvinder/børn, der har ophold på et krisecenter i løbet af 2011. Derimod er antal ophold 
et klart udtryk for 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 idet kvinden og hendes eventuelle børn 
er i en ny situation, hver gang de kommer på krisecenter, er det meningsfuldt at 
kvinden og hendes eventuelle børn indgår flere gange i samme årsstatistik.  
  
Voldsramte kvinder og børn på krisecentre 
Hvert år udsættes 26.000 kvinder10 for vold af deres partner, og ca. 20-22.000 børn11 
vokser op i voldsramte familier. Cirka 2.000 af disse kvinder kommer årligt på krisecen-
tre. Gruppen af voldsramte kvinder og børn, der søger ophold på et krisecenter, er 
formodentlig ikke en repræsentativ gruppe i forhold til alle voldsramte kvinder og børn. 
Der er en selektion i, hvilke kvinder der vælger at tage på krisecenter i forbindelse med 
partnervold, og hvilke kvinder, der går andre veje, fx fortsat lever med volden, flytter fra 
den voldelige partner til en ny bolig eller søger hjælp hos slægtninge, venner eller 
bekendte.  
 
Figur 1 viser en sammenligning mellem kvinder på krisecenter 2011, og kvinder, der 
har deltaget i Mødrehjælpens projekt ’Ud af voldens skygge’. Mødrehjælpens projekt 
'Ud af Voldens Skygge' er et rådgivnings- og behandlingsprogram, som hjælper kvinder 
og børn, der har levet med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Figur 1 viser, at 
kvinderne på krisecenter og kvinderne i projekt ’Ud af voldens skygge’ ikke adskiller sig 
signifikant fra hinanden aldersmæssigt, når man ser på aldersgennemsnittet. Til 
gengæld er der en mindre andel af kvinderne på krisecenter, 62 procent, der er enlige 
end blandt kvinderne i Mødrehjælpens projekt, 78 procent. Derudover er 23 procent af 
kvinderne på krisecenter i beskæftigelse mod 35,5 procent af kvinderne i 
Mødrehjælpens projekt, hvilket er en signifikant lavere andel. Der er ikke forskel på de 
to grupper af kvinder i forhold til hvor stor en andel, der er blevet udsat for fysisk vold, 
mens der er flere kvinder i Mødrehjælpens projekt, der er blevet udsat for psykisk vold. 
Sammenligner man hvor stor en andel kvinder på krisecenter i 2010, der blev udsat for 
psykisk vold, er der imidlertid ikke nogen forskel (fremgår ikke af tabellen) mellem de to 
grupper af voldsramte kvinder. Endelig er der en væsentlig større andel blandt 
kvinderne på krisecenter, der er blevet udsat for vold i under et år, i alt 21 procent, 
sammenlignet med de voldsramte kvinder i Mødrehjælpens projekt, hvor andelen er 
5,7 procent.  Forskellige tilbud for voldsramte kvinder tiltrækker dermed forskellige 
grupper af voldsramte kvinder. 
 

                                                
10  Undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab 2012, omtalt i Ministeriet for Ligestilling 

og Kirkes ’Redegørelse/perspektiv og handlingsplan 2012. 
11 Danske børns sundhed og sygelighed, Statens Institut for Folkesundhedsvidensskab, 2009. 
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Figur 2. Sammenligning af kvinder på krisecenter 20 11 og kvinder i Mødrehjælpens 

projekt ’Ud af voldens skygge’ 2009-2012. 

 Alder Andel 

enlige 

Andel 

beskæftigede 

Udsat 

for 

fysisk 

vold 

Udsat for 

psykisk 

vold 

Udsat 

for vold 

under 1 

år 

Kvinder på 

krisecenter 2011 

34,58 år  

(SD 10,8) 

N=787 

62 %  

N=726  

23 %  

N=: 676 

76 % 

N=549 

95 % 

N=687 

21 % 

N=692* 

 

Kvinder i 

Mødrehjælpens 

projekt ’ ud af 

voldens skygge’ 

37,27 år  

(SD 6,7) 

N= 204 

78 %  

N= 251 

35,5 % 

N= 242 

82 %  

N=162 

99 % 

N=164 

5,7 % 

N=159 

Signifikant forskel 

mellem de to 

grupper 

Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Kilde: Oplysninger fra Mødrehjælpen. ’*Tallet er fra 2010. 

 
 
Datagrundlag for Årsstatistik 2011 
På oplysningsskemaet indsamles oplysninger fra krisecentrene om centrenes organi-
sation, økonomi og kapacitet. I 2011 er der oplysninger om dette fra i alt 39 krisecentre.  
Krisecentrenes ledelse eller bestyrelse har på oplysningsskemaet angivet, at der i 2011 
er fraflyttet i alt 2.157 kvinder og 1.958 børn. Antallet af fraflyttede er baseret på et 
skøn. På landsplan er der i alt 38 krisecentre, som er organiseret i LOKK12, og der 
findes 43 krisecentre i alt. 
 
Antal indflytningsskemaer 
Antallet af kvinder, der er fraflyttet et krisecenter i 2011, er 2.15713. Når der 
sammenlignes med 2010 og de krisecentre, som har deltaget i statistikken begge år, er 
der i 2011 et fald i antallet af kvinder, der har haft ophold på et krisecenter, på 11 
procent i forhold til år 2010.14 Der er indflytningsskemaer fra i alt 1.874 kvinder fordelt 
på 38 krisecentre15. I 2011 har 865 kvinder ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. Det 
er flere kvinder end i 2010 og 2009, hvor henholdsvis 414 kvinder og 218 kvinder ikke 
deltog. Derudover er 33 kvinder indskrevet på krisecentrene som § 110-beboere, dvs. 
at de er på krisecenter på grund af andre forhold end vold. De i alt 865 kvinder, som 

                                                
12 Derudover er der også R.E.D. og Reden International, som er organiseret i LOKK. 
13 Antallet er et cirkatal, da nogle krisecentre ikke har det helt eksakte tal for antallet af ophold af kvinder, 

og derfor er kommet med et skøn. 
14 Oplysningerne om antal fraflyttede kvinder er fra Oplysningsskemaet. I år 2011 er i alt 2.157 kvinder 

fraflyttet krisecentrene. I alt 2.116 kvinder er fraflyttet krisecentrene i år 2010. Ser vi kun på de 
krisecentre, der har deltaget i årsstatistikken i både år 2010 og i år 2011, er der i alt 1.891 kvinder, der 
er fraflyttet krisecentrene i år 2011. Dette er et fald på 11 procent i forhold til år 2010, hvor 2.116 
kvinder havde haft ophold på et krisecenter.  

15  De kvinder, krisecentrene ikke har udfyldt Indflytningsskemaer for, har sandsynligvis opholdt sig på 
krisecentrene i meget kort tid, eller de kan være indskrevet som § 110-beboere (tidligere § 94). 
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ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen, indgår kun i årsstatistikken med 
oplysninger om opholdslængde. 982 kvinder har givet samtykke til deltagelse i 
undersøgelsen og er indskrevet på krisecenter som § 109-beboere. Oplysninger fra 
indflytningsskemaet er således baseret på oplysninger fra i alt 982 kvinder, se Figur 3. 
 
Antal børneskemaer 
På børneskemaet indsamles der oplysninger om de børn, kvinderne har haft med på 
krisecenter. Antallet af børn, der er fraflyttet et krisecenter i 2011, er 1.95816. 1.588 af 
disse børn er der modtaget spørgeskemaer fra, hvoraf det på spørgeskemaerne for 
608 børn er angivet, at de efter morens ønske ikke deltager. 466 børn har ophold 
under en uge. For disse børn foreligger der udelukkende oplysninger om køn, alder og 
CPR-nummer på barn og mor. I alt medvirker 843 børn dermed ikke i årsstatistikken 
eller kun i dele af den. 745 børn har ophold over en uge og moren har givet samtykke 
til deltagelse. Det er disse 745 børn, der ses nærmere på i hovedparten af 
undersøgelsen, medmindre andet nævnes eksplicit, se figur 3.   
 
På henvendelsesskemaet indsamles oplysninger om de personlige, telefoniske eller 
skriftlige henvendelser, krisecentrene har haft i 2011. I 2011 har 39 krisecentre deltaget 
i undersøgelsen om henvendelser, og der har været i alt 14.974 henvendelser.  
 
Figur 3. Oversigt over kvinder, børn og krisecentre  i årsstatistikken 2009, 2010 
og 2011. 
Årsstatistik 2011    
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16 Antallet er et cirkatal, da nogle krisecentre ikke har det helt eksakte tal for antallet af ophold af børn, og 

derfor er kommet med et skøn. 
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Generelt har der de seneste år været et fald i antallet af besvarede skemaer for kvinder 
og børn, og en stigning i antallet af kvinder, der ikke ønsker at de selv eller deres børn 
deltager. En forklaring herpå kan være krisecentrenes generelt øgede 
dokumentationskrav til kommunerne, herunder akkreditering, samt nedskæringer. Det 
giver færre ressourcer til at udfylde skemaer og herunder også færre ressourcer til at 
motivere kvinderne til at deltage.  
 
Databearbejdning 
Data fra henvendelsesskemaet, indflytningsskemaet, børneskemaet og 
oplysningsskemaet er i 2011 blevet registeret i dataprogrammet SPSS. Skemaerne er 
blevet scannet ind med SPSS Read Soft, enkelte skemaer er blevet håndtastet. 
Databearbejdningen af de fire spørgeskemaer er baseret på fire forskellige 
datamatricer. Al databehandling er foregået hos Voksenenheden, Socialstyrelsen. 
Datamaterialet arkiveres hos Dansk Data Arkiv, der er en del af Statens arkiver. 
Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet. 
 
Tabeller i statistikken 
Tabellerne i statistikken opgøres i hovedreglen i procent med angivelse af samlet antal 
besvarelser. Sammenlagt bliver procenterne ikke altid 100 procent i totalen pga. mulig-
heden for at kunne vælge flere svarmuligheder. Under tabellerne er der angivet even-
tuelle relevante anmærkninger.  
 
Signifikans og svarprocent 
Signifikanstest 
Størstedelen af årsstatistikken udgøres af frekvenstabeller over fx volden i hjemmet. 
Derudover undersøges det (når det er relevant), om der er statistisk signifikante sam-
menhænge. Eksempelvis om der er en sammenhæng mellem barnets alder og 
sygdom. En sammenhæng angives som signifikant, hvis p-værdien er ≤ 0.0517. Hvis p-
værdien er større end 0,5 og mindre end eller lig med 0,1 så anvendes betegnelsen 
’tendens’. 
 
Anvendelsen af signifikanstest i undersøgelsen skal ses i lyset af, at svarprocenten på 
hovedparten af spørgsmålene er under 100 procent. Der er dermed ikke tale om et po-
pulationsstudie af kvinder og børn på krisecentre, men derimod en omfattende stikprø-
veundersøgelse af gruppen.  
 
Svarprocent og repræsentativitet 
Generelt har der været en tendens til, at svarprocenten er faldet de seneste år med det 
hidtil laveste niveau i 2011. Det vides ikke, hvorvidt de kvinder og børn, der mangler 
svar fra, adskiller sig signifikant fra de øvrige kvinder og børn. Såfremt der ikke er sig-
nifikant forskel på de kvinder og børn, der ikke er svar fra ift. de kvinder og børn, hvor 
der foreligger svar, så er årsstatistikken fuldstændig repræsentativ og procenterne gi-

                                                
17  Det angiver, at signifikansniveauet er på 95 procent. Med andre ord, at sammenhængen i 95 ud af 100 

tilfælde er sikker og ikke fremkommet ved en tilfældig afvigelse. Til at teste sammenhænge mellem 
variable er der brugt Pearsons chi2 test. 
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ver et fuldstændigt billede af målgruppen. Er det modsatte tilfældet, er årsstatistikken 
ikke fuldstændig repræsentativ for kvinder og børn på krisecenter og procenterne giver 
dermed ikke et fuldstændigt pålideligt billede af kvinder og børn på krisecenter. 
 
Generelt skal procenterne derfor tages med visse forbehold, da repræsentativiteten 
ikke er entydig. Antallet af kvinder og børn, der angives i alle tabellerne, er et mini-
mumsantal, da der ikke er svar fra alle kvinder og børn. 
 
Børn med ophold på maksimalt en uge 
Som nævnt tidligere indgår børn med ophold på maksimalt en uge ikke i hovedparten 
af årsstatistikken. Den del af årsstatistikken, som omhandler børn på krisecenter, er 
derfor primært en afdækning af børn på krisecenter med ophold over én uge.  
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LOKK årsstatistikken – historie og  
opbygning 

Historie 
LOKK Årsstatistik, der omhandler de voldsramte kvinder, som har haft ophold på et 
kvindekrisecenter, har været udgivet siden 1999. I 2004 blev den suppleret med en 
årsstatistik for børn på krisecenter. I 2009 udkom en fælles årsstatistik for kvinder og 
børn på krisecenter.  Fra 2011 er ejerskabet af årsstatistikken overgået fra LOKK til 
Socialministeriet. Det har været Socialministeriets ønske selv at have ejerskabet, og fra 
2011 er ejerskabet af statistikken således overgået fra LOKK til Socialstyrelsen under 
Socialministeriet. Ændringen i ejerskab giver mulighed for, at krisecentre, der ikke er 
medlem af LOKK kan indgå i statistikken og dermed gøre statistikken mere 
repræsentativ. Årsstatistikken er stadigt udformet i tæt samarbejde med LOKK. 
 
Temaer i årsstatistikken 
Igennem årene er en række forskellige temaer blevet behandlet i statistikken, nogle 
temaer flere gange og andre blot en enkelt gang. I nedenstående er der en oversigt 
over, hvilke temaer, der er blevet behandlet i LOKK årsstatistikken 2000-2011 og 
hvornår. Ideen er, at man via oversigten hurtigt kan danne sig et overblik over, hvilken 
information, der findes i de forskellige årsstatistikker.  
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Figur 4. Temaer i LOKK årsstatistik om børn på kris ecenter. 2003-2011. 

 2003/04 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 

Barnets alder og køn x x x x x x x x 

Barnets etnicitet x x x x x x   

Barnets integration     x x   

Barnets mors nationalitet x x x x     

Ophold på krisecenter x x x x x x x x 

Ophør i daginstitution og skole x x x x x x   

Udsat for vold x x x x x x x x 

Volden mod barnet x x x x x x   

Barnets belastningsgrad x x x x x    

Børnenes hverdagsliv (fritid, venner, 

mobning, skole, trivselssymptomer) 
    x    

Støtte til børnene fra kommunen x x x x x x x x 

Børnenes mødre    x     

Samvær med faren  x x   x x  

Forældreansvarsloven      x x  

Misbrug og sindslidelse i nærmeste fa-

milie 
x x x      

Personer i barnets netværk x        

De mest sårbare børn x        

Psykologsamtaler til børnene      x x  

Fysisk og psykisk helbred        x 
I 2001 blev rapporten ’5.230 børn på krisecenter’ udgivet. Rapporten er skrevet af Hanne Behrens. Den er en deskriptiv 
kvantitativ undersøgelse og indeholder en række centrale informationer om børn på krisecenter.  
* Fra år 2009 blev der udgivet en samlet rapport for kvinder og børn på krisecenter. 
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Figur 5. Temaer i LOKK årsstatistik om kvinder på k risecenter. 2000-2011. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 

Kvindens alder og civilstand m.m. x x x x x x x x x x x x 
Statsborgerskab  x x x x x x x x x x x x 
Fødeland x x x x x x x x x  x x 
Opholdet på krisecentret x x x x x x x x x x x x 
Arbejdsmarkedstilknytning og forsørgelsesgrundlag x x x x x x x x x x x x 
Volden  x x x x x x x x x x x 

Handel med kvinder      x x x     

Vold mod kvinder med handicap    x   x      

Støtte fra Socialforvaltningen i kommunen x x   x x x x x x x  

Støtte fra politi      x x x x x x  

Årsager til, at kvinden er blevet bedt om at flytte x x x x x x x      

Støtte fra krisecentret  x x x x x x x x  x  

Midlertidig forældremyndighed og forældreansvarsloven          x   

Krisecentrets initiativer rettet mod den voldsudøvende part    x         

Familierådgivning          x x  

Selvvurderet helbred        x x   x 

Kvindernes netværk         x    

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk     x        

Brugerinddragelse og demokrati på krisecentrene  x x x x        

Voldsudøveren           x  

Tolk           x  

Forlængelse af ophold           x  

Helbred og trivsel            x 
I 2004 blev rapporten ’Undersøgelse af kapaciteten på krisecentre’ udgivet, skrevet af Hanne Behrens. Rapporten er baseret på statistik og interviews og indeholder en række centrale informatio-
ner om bl.a. kvinder på krisecenter.** I 2009 blev der udgivet en samlet rapport om kvinder og børn på krisecenter. 
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Årsstatistikken 2010 og frem 
 
Fra år 2010 og fremadrettet er årsstatistikken blevet inddelt i selve ’årsstatistikken’ og 
en række ’temaanalyser’. Selve årsstatistikken ser på udviklingen over tid, mens 
temaanalyserne går i dybden med et givent tema. Til og med år 2009 var 
årsstatistikken én samlet analyse af kvinder og børn på krisecenter, og der var således 
ikke en opdeling i henholdsvis en årsstatistik og temaanalyser. 
  
Basisspørgsmål – selve årsstatistikken 
Selve årsstatistikken består af en række faste basisspørgsmål, der gentages årligt med 
henblik på at følge udviklingen. Udviklingen følges så langt tilbage, som spørgsmålene 
er blevet stillet, dog tidligst til og med år 2005. Selve årsstatistikken er ukommenteret 
og fungerer som et opslagsværk. Figur 6 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. 
 
Figur 6. Basisspørgsmål i selve årsstatistikken. 20 10, 2011 og frem. 

 
BASIS  
Kvinder 

 
BASIS  
Børn 

• Alder 
• Parforhold (kæreste/single) 
• Kvindens boform inden 

krisecenterophold 
• Fødeland 
• Statsborgerskab 
• Forsørgelsesgrundlag 
• Hovedbeskæftigelse 
• Tidligere krisecenterophold i 

indeværende år 
• Tidligere krisecenterophold i 

kvindens liv 
• Antal døgn på krisecentret 
• Udsat for fysisk vold 
• Udsat for psykisk vold 
• Udsat for seksuelle 

overgreb 
• Udsat for materielle 

ødelæggelser 
• Udsat for økonomisk kontrol  
• Kvindens bopæl efter 

krisecenterophold  
 

• Køn 
• Alder 
• Barnets bopæl efter 

krisecenteropholdet 
• Udsat for fysisk vold 
• Udsat for psykisk vold 
• Udsat for materiel vold 
• Udsat for seksuelt overgreb 
• Vidne til vold mod mor  
• § 50-undersøgelse 
• Antal døgn på krisecentret 
• Gennemsnitlig opholdslængde 
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Temaspørgsmål - temaanalyser 
Derudover udvælges årligt en række temaer, som belyses mere i dybden. Disse te-
maer vil fremadrettet blive udskiftet hvert år, for så senere evt. at blive gentaget, hvis 
relevant. 
 
Nedenstående figur viser temaanalyserne for 2011. 
 
Figur 7. Oversigt over tema-analyser i 2011 om kvin der og børn. 
 

TEMA-ANALYSER 2011 
Kvinder 

 
    TEMA-ANALYSER 2011 
     Børn 

 
• Kvindernes beskæftigelse 

• Helbred og trivsel  

 
• Fysisk og psykisk helbred 
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Årsstatistikken for kvinder og børn på 
krisecenter – oversigt over udviklingen 

Årsstatistikken er et opslagsværk, hvor man kan se omfang, baggrund og karakteristika 
for kvinder og børn på krisecentre for år 2011. De nyeste tal er fra 2011, og hvor det er 
muligt, viser tabellerne udviklingen tilbage i tid, dog tidligst fra 2005 og frem. Under ta-
bellerne står der evt. anmærkninger og kommentarer.  
 
 
Kvindernes på krisecenter 
I nedenstående viser tabellerne udviklingen på en række områder for kvinder på krise-
centre. I Tabel 1 nedenfor indgår det samlede antal kvinder, der deltager i undersøgel-
sen, og som er indskrevet på kvindekrisecentrene efter § 109, for årene 2006-2011.  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 1. § 110-beboere,  antal kvinder, der ikke ønsker at deltage og kvinder, der deltager i 

undersøgelsen. 2006-2011. 

Årstal 
§ 110-beboere 

 
(antal)  

Ønsker ikke  at 
deltage 

(antal)  

Deltager i under-
søgelsen 

(antal)  

2011 33 865 982 

2010 41 414 1.518 

2009 26 218 1.614 

2008 37 339 1.476 

2007 140 281 1.475 

2006 370 209 1.699 
Anm. I år 2005 er tallene opgjort på en anden måde og er derfor ikke sammenlignelige med de øvrige år. Antallet af 

kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
Tabel 1: Kommentar 
§ 110-beboere indgår ikke resten af opgørelserne. Kvinder, der ikke ønsker at deltage i 
undersøgelsen, indgår kun i årsstatistikken med oplysninger om deres opholdslængde 
på krisecenter. Fra og med år 2010 er kvinder, der ønsker at deltage i undersøgelsen, 
blevet bedt om skriftligt samtykke. Dette kan sandsynligvis forklare noget af stigningen i 
antallet, der ikke ønsker at deltage. 
___________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 2. Kvinder opdelt efter alder.  2006-2011.  

Årstal  
18-29 år 
 

Andel (antal)  

30-39 år 
 

Andel (antal)  

40-49 år 
 

Andel (antal)  

50-59 år 
 

Andel (antal)  

60 år og 
derover 
Andel (antal)  

I alt 
 

Andel (antal) 

2011 37% (290) 32% (248) 24% (186) 6% (44) 2% (18) 100%    (786) 

2010 36% (379) 34% (354) 21% (225) 6% (67) 2% (25) 100% (1.050) 

2009 40% (455) 33% (377) 20% (232) 5% (58) 1% (14) 100% (1.139) 

2008 36% (512) 36% (501) 21% (293) 5% (75) 2% (25) 100% (1.413) 

2007 37% (529) 34% (486) 22% (311) 4% (58) 2% (23) 100% (1.414) 

2006 34% (549) 37% (589) 22% (349) 5% (74) 2% (25) 100% (1.593) 
Anm. I år 2005 er tallene opgjort på en anden måde og er derfor ikke sammenlignelig med de øvrige år. Antallet af 

kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 3. Kvinder opdelt efter parforhold.  2010-2011. 

Årstal 

Har ikke en ægte-
fælle, en samlever 
eller en kæreste 
 
 
Andel (antal)  

Har en ægtefælle, 
en samlever eller 
en kæreste 
 
 
Andel (antal)  

I alt 
 
 
 
 
Andel (antal)  

2011 62% (449) 38% (277) 100% (726) 

2010 51% (479) 49 % (467) 100 % (946) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere 

iblandt kvinderne. 

 
Tabel 3: Kommentar 
Fra og med år 2010 er spørgsmålet vedrørende kvindernes parforhold ændret, så det 
ikke er sammenligneligt med tidligere år, og derfor er tallene vist i to forskellige tabeller. 
I Tabel 3 ses tallene for år 2010 og 2011, og i Tabel 4 nedenfor ses tallene for årene 
2005-2009. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 4. Kvinder opdelt efter civilstand.  2005-2009. 

Årstal 
Single/fraskilt/ 
enke 
Andel (antal)  

Gift 
 
Andel (antal)  

Samlevende*  
 
Andel (antal)  

I alt  
 
Andel (antal)  

2009 39% (418) 36% (387) 26% (278) 100% (1.083) 

2008 34% (426) 41% (505) 25% (314) 100% (1.245) 

2007 34% (428) 40% (508) 26% (335) 100% (1.271) 

2006 33% (511) 41% (634) 27% (414) 100% (1.559) 

2005* 35% (244) 39% (644) 26% (425) 100% (1.653) 
Anm. *I 2005 er spørgsmålet stillet lidt anderledes, der blev spurgt om, kvinden var: Enlig med børn, enlig uden børn, 

gift med børn, gift uden børn, samlevende med børn eller samlevende uden børn. I denne tabel er opdelingen: Enlig 

med og uden børn, gift med og uden børn etc. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke 

kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
Tabel 4: Kommentar 
I år 2010 er spørgsmålet vedrørende kvindernes civilstand ændret, så det ikke er 
sammenligneligt med tidligere år, og derfor er tallene vist i to forskellige tabeller. I 
Tabel 4 ses tallene for årene 2005-2009, og i Tabel 3 ovenfor ses tallene for år 2010 
og 2011. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 5. Kvinder opdelt efter kvindens boform  inden krisecenterophold. 2009-2011. 

Årstal 

I e
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vo
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  I m
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os

 fa
m
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e 

 H
os
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en
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r 

 P
å 

et
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nd
et

 k
ris

e-
ce

nt
er

 
 A

nd
et

 
 I a

lt 
 

 
Andel 

(antal) 

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

 (antal)  

2011 19% (151) 16% (125) 22% (177) 25% 201) 4% (31) 2% (14) 8% (64) 4% (28) 100% (791) 

2010 19% (188) 17% (167) 20% (202) 30% (298) 5% (47) 2% (18) 4% (36) 5% (48) 100% (1.004) 

2009* 22% (242) 11% (123) 20% (218) 31% (348) 6% (62) 2% (23) 5% (54) 4% (46) 100% (1.116) 

Anm.* I år 2009 blev dette svar formuleret: I kvindens bolig sammen med voldsudøveren. I årene 2005-2008 er 

spørgsmålet om kvindens bopæl inden krisecenterophold ikke blevet stillet. Antallet af kvinder dækker ikke 

nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
______________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 6. Kvinder opdelt efter, om kvinden er født i Danmark . 2005-2011. 

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I alt 
Andel (antal)  

2011 54% (396) 46% (334) 100% (730) 

2010 56% (549) 44% (430) 100% (979) 

2009 - - - 

2008 54% (694) 46% (589) 100% (1.283) 

2007 55% (717) 45% (596) 100% (1.313) 

2006 57% (901) 43% (676) 100% (1.577) 

2005 50% (831) 50% (842) 100% (1.673) 
Anm. En streg (-) indikerer, at spørgsmålet ikke var med i det pågældende år. Antallet af kvinder dækker ikke 

nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 7. Kvinder opdelt efter dansk statsborgerskab . 2005-2011. 

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I alt  
Andel (antal)  

2011 66% (479) 34% (242) 100% (721) 

2010 69% (653) 31% (287) 100% (940) 

2009 71% (768) 29% (316) 100% (1.084) 

2008 72% (881) 28% (348) 100% (1.229) 

2007 65% (776) 35% (411) 100% (1.187) 

2006 73% (1.095) 27% (404) 100% (1.499) 

2005 68% (1.099) 32% (577) 100% (1.676) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere 

iblandt kvinderne. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 8. Kvinder opdelt efter hovedbeskæftigelse . 2011. 
2011 Andel  (antal)  

Selvstændig 1%  (2) 

Forsørget af ægtefælle 11%  (23) 

Medarbejdende familiemedlem (arbejder i familievirksom-
hed/produktion) 

0%  (1) 

Ufaglært arbejder 14%  (29) 

Faglært arbejder 3%  (6) 

Funktionær eller tjenestemand 0%  (1) 

Lærling eller elev 2%  (4) 

Studerende 11%  (22) 

Førtidspensionist 4%  (8) 

Pensionist (pga. alder eller efterløn) 0%  (0) 

Arbejdsløs med dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, 
ledighedsydelse mv. 

45%  (95) 

Andet 9%  (18) 

I alt 100%  (209) 
Anm. Antallet af kvinder på krisecenter dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være fler-

gangsbrugere iblandt kvinderne.  

 
Tabel 8: Kommentar  
I år 2011 er spørgsmålet om kvindernes hovedbeskæftigelse ændret, så tallene er ikke 
sammenlignelige med tidligere år. I Tabel 8 fremgår tallene om kvindernes hovedbe-
skæftigelse for år 2011. I Tabel 9 og Tabel 10 ses tal fra tidligere år om henholdsvis 
kvindernes hovedbeskæftigelse og forsørgelsesgrundlag. 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 9.  Kvinder opdelt efter hovedbeskæftigelse . 2010. 
2010 Andel  (antal)  

Selvstændig 1%  (13) 

Medarbejdende familiemedlem (arbejder i familievirksom-
hed/produktion) 

1%  (5) 

Ufaglært arbejder 16%  (149) 

Faglært arbejder 12%  (116) 

Funktionær eller tjenestemand 4%  (36) 

Lærling eller elev 2%  (14) 

Studerende 11%  (102) 

Førtidspensionist 9%  (81) 

Pensionist (pga. alder eller efterløn) 2%  (15) 

Arbejdsløs med dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, 
ledighedsydelse mv. 

31%  (288) 

Andet 12%  (110) 

I alt 100%  (929) 
Anm. Antallet af kvinder på krisecenter dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være fler-

gangsbrugere iblandt kvinderne.  

 
Tabel 9: Kommentar  
I år 2010 er spørgsmålet om kvindernes hovedbeskæftigelse ændret, så tallene er ikke 
sammenlignelige med tidligere år. I Tabel 9 fremgår tallene om kvindernes hovedbe-
skæftigelse for år 2010. I Tabel 10 ses tal fra tidligere år om kvindernes for-
sørgelsesgrundlag. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



  

  

Tabel 10. Kvinder opdelt efter forsørgelsesgrundlag . 2005-2009. 

Årstal I arbejde 

Forsørges af 

ægtefælle 

/samlever 

Dagpenge  

(A-kassen) 

Sygedag-

penge 

Kontant-

hjælps- 

modtager 

Revali-

dering 

Starthjælp/ 

Intro.ydelse 
Under udd. 

Førtids-

pensionist 

Folke- 

pensionist 
Andet I alt 

 Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel antal) Andel (antal) Andel antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) 

2009 22% (232) 5% (56) 3% (30) 7% (76) 33% (361) 1% (9) 2% (24) 8% (89) 12% (125) 0,3% (3) 7% (74) 100% (1.079) 

2008 25% (307) 6% (76) 3% (34) 7% (91) 32% (394) 1% (10) 1% (17) 7% (89) 10% (124) 0,4% (6) 7% (88) 100% (1.236) 

2007 24% (318) 6% (75) 4% (48) 7% (101) 33% (446) 1% (13) 1% (17) 5% (70) 10% (140) 1% (12) 8% (109) 100% (1.349) 

2006 20% (288) 4% (65) 5% (70) 9% (138) 38% (560) 1% (11) 2% (23) 5% (74) 12% (170) 1% (16) 3% (42) 100% (1.457) 

2005 19% (308) 4% (68) 7% (112) 7% (109) 42% (693) 1% (20) 1% (24) 7% (113) 8% (137) 1% (13) 4% (58) 100% (1.655) 

Anm. Antallet af kvinder på krisecenter dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
Tabel 10: Kommentar 
Spørgsmålet om kvindernes forsørgelsesgrundlag er lavet om i år 2010 og er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år. I Tabel 10 ses 
tal om kvindernes forsørgelsesgrundlag for årene 2005-2009, og i Tabel 9 ses tal for kvindernes hovedbeskæftigelse for år 2010. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Tabel 11. Kvinder opdelt efter antal gange, de alt i alt (i deres liv) , har haft ophold på et 

krisecenter. 2011. 

Antal 
krisecenterophold  

Andel (antal)  

1 64% (405) 

2 20% (125) 

3 8% (48) 

4 4% (23) 

5 1% (7) 

6 1% (7) 

7 1% (8) 

8 0% (2) 

9 0% (2) 

10 0% (1) 

11 0% (1) 

12 0% (1) 

I alt  100% (630) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere 

iblandt kvinderne. 

 
Tabel 11: Kommentar 
Spørgsmålet er stillet første gang i år 2011. 
_______________________________________________________________________________________________ 



  

  

Tabel 12. Kvinder opdelt efter antal tidligere  krisecenterophold i indeværende år . 2011. 

Årstal 
1 gang (inkl. 
nuværende ophold)  
Andel (antal)  

2 gange tidligere 
 
Andel (antal)  

3 gange 
tidligere 
Andel (antal)  

4 gange eller 
flere 
Andel (antal)  

 I alt 
 
Andel (antal)  

2011 84% (594) 12% (84) 2% (13) 2% (12) 100% (703) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
Tabel 12: Kommentar 
Spørgsmålet om, hvorvidt kvinderne tidligere har haft ophold på et krisecenter, er lavet om i år 2011 og er derfor ikke sammenligneligt 
med tidligere år. I Tabel 12 ses tal for kvindernes tidligere krisecenterophold i indeværende år, år 2011, og i Tabel 13 ses tal for 
kvindernes tidligere krisecenterophold for årene 2007-2010. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Tabel 13. Kvinder opdelt efter antal tidligere  krisecenterophold . 2007-2010. 

Årstal 
Nej, nuværende ophold 
er første ophold  
Andel (antal)  

Ja, 1 tidligere ophold 
 
Andel (antal)  

Ja, 2-3 tidligere 
ophold 
Andel (antal)  

Ja, mere end 5 
tidligere ophold 
Andel (antal)  

 I alt 
Andel (antal)  

2010 66% (599) 20% (180) 10% (88) 4% (37) 100% (904) 

2009 59% (598) 24% (245) 12% (126) 5% (52) 100% (1.021) 

2008 60% (710) 25% (293) 12% (137) 4% (54) 100% (1.194) 

2007 56% (678) 23% (281) 15% (177) 6% (71) 100% (1.207) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
Tabel 13: Kommentar 
Spørgsmålet om kvinderne tidligere har haft ophold på krisecenter er lavet om i år 2011 og er derfor ikke sammenligneligt med tidligere 
år. I Tabel 12 ses tal om kvindernes tidligere krisecenterophold i indeværende år, for år 2011, og i Tabel 13 ses tal for kvindernes tidligere 
krisecenterophold for årene 2007-2010. 



  

  

Tabel 14. Kvinder opdelt efter om de tidligere har boet på krisecenter . 2005-2006. 

Årstal 
Ja 
Andel 
(antal)  

Nej 
Andel 
(antal)  

 I alt 
Andel (antal)  

2006 45% (645) 55% (799) 100% (1.444) 

2005 47% (724) 53% (830) 100% (1.554) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere 

iblandt kvinderne. 

 
Tabel 14: Kommentar 
Spørgsmålet om kvinderne tidligere har haft ophold på krisecenter er lavet om i år 2007 
og er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år. I Tabel 14 og 15 ses tal om 
kvindernes tidligere krisecenterophold for år 2005 og 2006, og i Tabel 13 ses tal om 
kvindernes tidligere krisecenterophold for årene 2007-2010. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Tabel 15. Kvinder opdelt efter antal tidligere  krisecenterophold . 2005-2006. 

Årstal 

Ja, 1  
tidligere 
ophold 
Andel (antal)  

Ja,  
2-3 tidligere 
ophold 
Andel (antal)  

Ja,  
4-5 tidligere 
ophold 
Andel (antal)  

Ja,  
mere end 5 
tidligere 
ophold 
Andel (antal)  
 

 I alt 
Andel (antal)  

2006* 48% (280) 38% (221) 6% (36) 9% (50) 100% (587) 

2005** 50% (315) 38% (241) 6% (39) 6% (40) 100% (635) 
Anm. *2006: Af de i alt 1.444 kvinder (se Tabel 16), der tidligere har haft ophold på et krisecenter i år 2006, har 587 

kvinder svaret på, hvor mange gange, de tidligere har haft ophold på et krisecenter. **2005: Af de i alt 724 kvinder (se 

Tabel 16), der tidligere har haft ophold på et krisecenter i år 2005, har 635 kvinder svaret på, hvor mange gange, de 

tidligere har haft ophold på et krisecenter. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, 

da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

 
Tabel 15: Kommentar 
Spørgsmålet om kvinderne tidligere har haft ophold på krisecenter er lavet om i år 2007 
og er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år. I Tabel 14 og 15 ses tal om 
kvindernes tidligere krisecenterophold for år 2005-2206. I Tabel 13 ses tal om 
kvindernes tidligere krisecenterophold for årene 2007-2009, og i tabel 12 ses tal om 
kvindernes tidligere krisecenterophold for år 2011. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 16. Kvinder opdelt efter antal døgn på krisecenter. 2006-2011. 

Årstal 
1 døgn 
Andel 
(antal)  

2-6 døgn 
Andel 
(antal)  

7-30 døgn 
Andel 
(antal)  

31-90 
døgn 
Andel 
(antal)  

91-180 
døgn 
Andel 
(antal)  

181-365 
døgn 
Andel 
(antal)  

Over 1 år 
Andel 
(antal)  

I alt 
Andel (antal) 

2011 14% (247) 22% (395) 26% (457) 21% (382) 11% (194) 5% (94) 1% (14) 100% (1.783) 

2010 13% (245) 22% (391) 27% (485) 23% (410) 11% (193) 4% (76) 1% (17) 100% (1.817) 

2009 13% (237) 21% (371) 28% (492) 22% (393) 10% (178) 4% (72) 1% (16) 100% (1.759) 

2008 13% (228) 23% (411) 28% (490) 23% (400) 9% (150) 4% (67) 1% (9) 100% (1.755) 

2007 15% (268) 23% (408) 29% (504) 21% (362) 8% (145) 3% (46) 1% (20) 100% (1.753) 

2006 15% (231) 26% (400) 28% (437) 20% (301) 7% (115) 2% (37) 1% (17) 100% (1.538) 
Anm. I 2005 er tallene opgjort på en anden måde og de er derfor ikke sammenlignelige med de øvrige år. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der 

kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. I denne opgørelse indgår kvinder, der ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 17. Kvinder opdelt efter antal år , kvinden har været udsat for vold  i det seneste voldsfor-

hold. 2005-2010. 

Årstal  
Under 1 år  
Andel 

(antal)  

1-2 år 
Andel  

(antal)  

3-4 år 
Andel  

(antal)  

5-10 år 
Andel 

(antal)  

Over 10 år  
Andel 

(antal)  

I alt  
Andel (antal)  

2010 21% (147) 26% (183) 17% (115) 25% (174) 11% (73) 100% (692) 

2009 24% (229) 25% (239) 19% (179) 21% (201) 11% (102) 100% (950) 

2008 25% (248) 23% (228) 20% (200) 20% (194) 12% (124) 100% (994) 

2007 24% (237) 22% (224) 20% (204) 20% (203) 14% (137) 100% (1.005) 

2006 24% (271) 25% (280) 19% (213) 21% (233) 12% (139) 100% (1.136) 

2005* 26% (326) 23% (287) 21% (271) 19% (235) 12% (150) 100% (1.638) 
Anm. *I år 2005 er spørgsmålet formuleret anderledes: Hvor længe har kvinden været udsat for vold fra de(n) voldsudøvende 

part(er)?. For alle år (2005-2010) omfatter svarene flere forskellige former for voldsrelationer: partnervold, vold fra en tidligere 

partner, vold fra familien, og vold fra svigerfamilien etc. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvin-

der, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

Spørgsmålet er ikke stillet i år 2011. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 18. Kvinder opdelt efter voldsformer  i kvindens seneste forhold. 2007-2011. 
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Andel 

(antal) 

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

 

 (antal)  

2011 76% (549) 95% (687) 21% (152) 38% (273) 41% (297) 8% (58) (772) 

2010 83% (790) 98% (924) 23% (219) 41% (391) 43% (404) 7% (66)  (947) 

2009 80% (883) 95% (1.047) 18% (204) 31% (344) 33% (364) 5% (54)  (1.104) 

2008 76% (957) 94% (1.185) 15% (185) 28% (347) 28% (348) 5% (61)  (1.258) 

2007 96% (1.180) 93% (1.144) 16% (199) 28% (350) 32% (388) 6% (77)  (1.231) 

Anm. I år 2005 og 2006 er spørgsmålet stillet på en anden måde, og tallene er derfor ikke sammenlignelige med de øvrige år. 

Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent, da det er muligt at have været udsat for flere typer af vold. Antallet af kvinder 

dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 
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Tabel 19. Kvinder opdelt efter, hvor kvinden flytter hen  ved udflytning. 2006-2011. 
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Andel 
(antal) 

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel 
(antal)  

Andel (antal)  

2011 14% (100) 6% (40) 8% (58) 47% (325) 7% (48) 1% (4) 1% (8) 5% (35) 5% (34) 6% (42) 100% (694) 

2010 15% (123) 5% (44) 8% (68) 43% (348)  8% (64) 0% (0) 2% (16) 7% (54) 4% (29)  7% (58) 100%  (804) 

2009 19% (297) 6% (93) 9% (136) 30% (476) 11% (178) 1% (14) 1% (21) 8% (121) 5% (82)  9% (143) 100% (1.561) 

2008 19% (247) 8% (108) 10% (124) 31% (401) 10% (132) 1% (10) 1% (6) - - 19% (248) 100% (1.276) 

2007 21% (273) 8% (103) 9% (118) 28% (357) 11% (149) 1% (7) 1% (8) 8% (104) 5% (69) 8% (110) 100% (1.298) 

2006 24% (359) 8% (118) 9% (134) 28% (411)  9% (137) 1% (13) 2% (29) 7% (109) 5% (74) 7% (97) 100% (1.481) 
Anm. En streg (-) indikerer, at kategorien ikke var med i det pågældende år. *I år 2006 hed denne type institutioner § 94. **I år 2006 og 2007 er svarkategorien formuleret lidt anderledes: Til 

venner eller veninder. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tabel 20. Kvinder opdelt efter, om de flytter til e n anden bopælskommune efter krisecenterop-

hold. 2007-2011. 

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I alt 
Andel (antal)  

2011 30% (195) 70% (451) 100% (646) 

2010 29% (219) 71% (528) 100% (747) 

2009 26% (402) 74% (1.129) 100% (1.531 

2008 23% (287) 77% (945) 100% (1.232) 

2007 23% (269) 77% (887) 100% (1.156) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Børn på krisecenter 
I nedenstående viser tabellerne udviklingen på en række områder for børn på krisecentre. De 
nyeste tal er for 2011. Hvor det er muligt viser tabellerne udviklingen tilbage i tid, dog tidligst 
fra 2005 og frem.  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 21. Andel piger og drenge på krisecenter opde lt efter køn . 2003-2011.  

Årstal 
Piger  
Andel (antal)  

Drenge 
Andel (antal)  

I alt 
Andel (antal)  

2011 50 % (345) 49 % (343) 100 % (688) 

2010 51 % (463) 49 % (448) 100 % (911) 

2009 49 % (501) 51 % (515) 100 % (1.016) 

2008 47 % (505) 53 % (570) 100 % (1.075) 

2007 50 % (551) 50 % (561) 100 % (1.112) 

2006 50 % (506) 50 % (499) 100 % (1.005) 

2005 49 % (832) 51 % (842) 100 % (1.664) 
Anm. Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke 

børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år. Fra 2006 og frem er der kun udfyldt information for de børn, der 

har haft over en uges ophold på krisecenter. Det forklarer det samlede fald i antal børn fra 2005 til 2006. 
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Tabel 22. Andel piger og drenge på krisecenter opde lt efter alder . 2003-2011. 

Årstal  
0-6-årige 
 
Andel (antal)  

7-12-årige 
 
Andel (antal)  

13-17-årige 
 
Andel (antal)  

18 år og 
derover 
Andel (antal)  

I alt 
 
Andel (antal)  

2011 55 % (383) 31 % (317) 14 % (94) 0 % (1) 100 % (695) 

2010 61 % (564) 26 % (244) 11 % (101) 0 % (2) 100 % (911) 

2009 62 % (620) 28 % (286) 10 % (100) 0 % (1) 100 % (1.007) 

2008 57 % (608) 31 % (336) 12 % (126) 0 % (1) 100 % (1.071) 

2007 53 % (538) 35 % (355) 13 % (129) 0 % (1) 100 % (1.023) 

2006 57 % (566) 31 % (313) 12 % (117) 0 % (1) 100 % (997) 

2005 60 % (1.003) 29 % (489) 11 % (178) 0 % (2) 100 % (1.672) 
Anm. Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke 

børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år. Fra 2006 og frem er der kun udfyldt information for de børn, der 

har haft over en uges ophold på krisecenter. Det forklarer det samlede fald i antal børn. 
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Tabel 23. Børn under 18 år, som ikke  er med på krisecenter, opdelt efter deres opholdssted , 

mens deres mor er på krisecenter. 2006-2011. 
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 Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) 

2011 23 % (61) 32% (86) 7 % (19) 1% (3) 26 % (69) 11% (29) 100% (267) 

2010 26% (47) 29% (53) 13% (24) 3% (6) 22% (40) 6% (11) 100% (181) 

2009 26% (98) 27% (105) 6% (24) 1% (4) 31% (120) 8% (31) 100% (382) 

2008 29% (160) 32% (175) 8% (43) 1% (5) 25% (141) 5% (29) 100% (553) 

2007 28% (160) 25% (143) 9% (51) 2% (13) 25% (142) 10% (59) 100% (568) 

2006 29% (169) 25% (145) 7% (41) 1% (8) 30% (173) 7% (43) 100% (579) 

Anm. *I år 2010 og 2011 er svarkategorier formuleret anderledes, henholdsvis: Hos barnets biologiske/adoptivfar, der ikke er 

voldsudøvende part’, ’ Hos familiemedlem/slægt’, ’Hos plejefamilie eller på døgninstitution’, ’Andre steder, anfør hvor’. I år 2005 er 

spørgsmålet ikke blevet stillet til kvinderne. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke børn, da der kan 

være flergangsbrugere iblandt børnene.  
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Tabel 24. Barnets bopæl  efter  krisecenteropholdet. 2005-2011. 
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 Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) Andel (antal) 

2011 8% (48) 14% (80) 1% (4) 1% (6) 59% (343) 5 % (27) 3 % (18) 4 % (25) 3% (18) 2% (14) 

2010 9% (62) 14% (94) 1% (6) 0% (0) 56% (388) 8% (58) 2% (14) 7% (46) 3% (20) 1% (6) 

2009 12% (116) 14% (133) - - 50% (501) 9% (88) 3% (27) 6% (56) 5% (52) 2% (21) 

2008 12% (124) 16% (166) - - 43% (437) 9% (91) 2% (24) 8% (81) 6% (61) 3% (30) 

2007 15% (166) 17% (181) - - 39% (421) 10% (106) 2% (17) 5% (58) 9% (98) 2% (24) 

2006 14% (125) 18% (168) - - 43% (397) 7% (66) 1% (13) 6% (53) 9% (83) 2% (15) 

2005 22% (365) 20% (326) - - 29% (480) 8% (133) 1% (21) 8% (123) 6% (103) 5% (79) 
Anm. Da der er ændret en smule i kategorierne over årene, skal der tages forbehold herfor ved sammenligning årene imellem. En streg (-) indikerer, at kategorien ikke var med i det pågæl-

dende år. Besvarelsen ’ved ikke’ er lagt under ’andet’. Fra 2006 og frem er der kun udfyldt information for de børn, der har haft over en uges ophold på krisecenter. Det forklarer det samlede 

fald i antal børn. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

.



  

 -42-

Tabel 25. Børn på krisecenter: Har barnet været uds at for fysisk vold , direkte rettet mod barnet, 

inden for de sidste 12 mdr. 2006-2011.  

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I alt  
Andel (antal)  

2011 36 % (185) 64 % (331) 100 % (516) 

2010 33 % (229) 67 % (469) 100 % (698) 

2009 23 % (238) 73 % (783) 100 % (1.021) 

2008 27 % (294) 73 % (806) 100 % (1.100) 

2007 28 % (311) 72 % (809) 100 % (1.120) 

2006 27 % (269) 73 % (744) 100 % (1.013) 
Anm. Fysisk vold er lussinger, rusk, endefuld, skubbet, kastet rundt, spark, slag, slag med genstande, truet med et våben, siddet 

på mors arm, mens mor er blevet slået, bid, brænding, fastholdelse, fastspænding, nægtet vand, mad, hvile/seng, nægtet beskyt-

telse mod varme/kulde. Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over 

antallet af unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 26. Børn på krisecenter: Har barnet været uds at for psykisk vold , direkte rettet mod barnet, 

inden for de sidste 12 mdr. 2006-2011. 

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I alt  
Andel (antal)  

2011 67 % (361) 33% (176) 100% (537) 

2010 61 % (420) 39 % (269) 100 % (689) 

2009 37 % (381) 63 % (640) 100 % (1.021) 

2008 41 % (451) 59 % (649) 100 % (1.100) 

2007 44 % (497) 56 % (623) 100 % (1.120) 

2006 45 % (457) 55 % (556) 100 % (1.013) 
Anm. Psykisk vold er nedværdigende eller ydmygende omtale eller tiltale, trusler mod barnet, trusler mod barnets mor eller sø-

skende med det formål at straffe, skræmme eller tvinge barnet, indespærring, ignorere barnet/ikke reagere på barnets behov, 

forfordeling af barnet, forbigåelse. Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke 

nødvendigvis over antallet af unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år. 
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Tabel 27. Børn på krisecenter: Har barnet været uds at for materiel ødelæggelse , direkte rettet 

mod barnet, inden for de sidste 12 mdr. 2006-2011. 

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I alt 
Andel (antal)  

2011 24 % (116) 77 % (377) 100% (493) 

2010 15 % (99) 85 % (575) 100 % (674) 

2009  6 % (62) 94 % (959) 100 % (1.021) 

2008  8 % (88) 92 % (1.022) 100 % (1.110) 

2007  8 % (86) 92 % (1.034) 100 % (1.120) 

2006  8 % (86) 92 % (927) 100 % (1.099) 
Anm. Materiel vold er eksempelvis ødelæggelse af barnets ting, som fx legetøj, mobil, og/eller bevidst skade eller slå barnets 

kæledyr ihjel. Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af 

unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 28. Børn på krisecenter: Har barnet været uds at for seksuelle overgreb . 2005-2011. 

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I alt 
Andel (antal)  

2011 3 % (14) 97 % (484) 100% (498) 

2010 2 % (16) 98 % (627) 100 % (680) 

2009 2 % (21) 98 % (1.000) 100 % (1.021) 

2008 2 % (25) 98 % (1.075) 100 % (1.100) 

2007 2 % (20) 98 % (1.100) 100 % (1.120) 

2006 2 % (21) 98 % (992) 100 % (1.013) 

2005 2 % (36) 98 % (1.645) 100 % (1.681) 
Anm. Seksuelt overgreb er samleje eller anden kønslig omgang (beføling, blottelse), hvor barnet var under 15 år. Fra 2006 og 

frem er der kun udfyldt information for de børn, der har haft over en uges ophold på krisecenter. Det forklarer det samlede fald i 

antal børn. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden 

for samme år. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 29. Børn på krisecenter: Overværet eller over hørt  vold mod moren . 2006-2011. 

Årstal 
Ja 
Andel (antal)  

Nej 
Andel (antal)  

I tvivl 
Andel (antal)  

I alt  
Andel (antal)  

2011 85 % (466) 13 % (73) 2 % (12) 100 % (551) 

2010 89 % (608) 7 % (51)  4 % (27) 100 % (686) 

2009 90 % (666) 6 % (45)  4 % (28) 100 % (739) 

2008 84 % (764) 7 % (64) 10 % (91) 100 % (919) 

2007 80 % (804) 9 % (90) 11 % (111) 100 % (1.005) 

2006 84 % (776) 9 % (83)  7 % (65) 100 % (924) 
Anm. Ved overværet vold mod moren forstås, at barnet har været til stede i det rum, hvor volden er foregået. Med overhørt me-

nes, at barnet har hørt, hvad der er foregået, uden selv at have været fysisk til stede i rummet. Børn med ophold under en uge 

indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke børn, da der kan være børn med flere 

ophold inden for samme år.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Tabel 30. Børn på krisecenter: Iværksættelse af § 50-undersøgelse . 2007-2011. 

Årstal 

Ja 

 

 

Andel 

(antal)  

Nej 

 

 

Andel 

(antal)  

Der foreligger 

allerede en 

 § 50-under-

søgelse 

Andel (antal)  

Aftale om en 

§ 50-under-

søgelse 

 

Andel (antal)   

Ved ikke 

 

 

Andel 

(antal)  

Total 

 

 

Andel (antal)  

2011 15 % (83) 61 % (341) 6 % (31) 8 % (42) 11% (60) 100% (560) 

2010 15 % (101) 64 % (360) 10 % (68) 5 % (31) 16 % (105) 100 % (665) 

2009 20 % (139) 57 % (402) 6 % (43) 7 % (47) 11 % (76) 100 % (808) 

2008 14 % (127) 50 % (443) 4 % (34) 6 % (49) 27 % (237) 100 % (890) 

2007 17 % (162) 48 % (473) 5 % (48) 4 % (38) 26 % (258) 100 % (979) 

Anm. Serviceloven § 50. Hvis det antages, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, skal kommunen med samtykke fra 

forældremyndighedsindehaver og den unge iværksætte en helhedsorienteret undersøgelse af barnets eller den unges forhold. 

Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke børn, 

da der kan være børn med flere ophold inden for samme år. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 31. Barnets antal døgn  på krisecenter. 2005-2011.  

Årstal 
0-90 dage 
Andel (antal)  

91 dage eller mere 
Andel (antal)  

2011 84 % (1268) 16 % (246) 

2010 83 % (1.362) 17 % (292) 

2009 83 % (1.279) 17 % (253) 

2008 84 % (1.400) 16 % (263) 

2007 84 % (1.521) 16 % (262) 

2006 89 % (1.395) 11 % (172) 

2005 90 % (1.481) 10 % (160) 
Anm. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for 

samme år.  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 32. Gennemsnitlig opholdslængde  på krisecentret for barnet. 2005-2011. 

Årstal 
Gennemsnitlig opholdstid for 
barnet 

Antal børn 

2011 48 dage 1.514 

2010 49 dage 1.654 

2009 50 dage 1.532 

2008 46 dage 1.663 

2007 47 dage 1.783 

2006 37 dage 1.567 

2005 34 dage 1.641 
Anm. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for 

samme år.  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Tabel 33. Antal gange barnet i indeværende år  har haft ophold på krisecenter.  
Årstal  1 gang 2 gange 3 gange 4 gange Ved ikke I alt 

 Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  

2011 88 % (494) 10 % (56) 1 % (6) 1 % (3) 0 % (1) 100% (560) 
Anm. Det nuværende ophold er talt med. Spørgsmålet er stillet første gang i 2011. Spørgsmålet tages med i årsstatistikken 

fremover.  Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af 

unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år.  
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Tabel 34. Antal gange barnet, alt i alt , i sit liv har haft ophold på et krisecenter. 

Årstal  1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 
5 gange 
eller flere 

I alt 

 Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  

2011 72 % (390) 20 % (108) 5 % (26) 2 % (11) 1 % (6) 100% (541) 
Anm. Det nuværende ophold er talt med. Spørgsmålet er stillet første gang i 2011. Spørgsmålet tages med i årsstatistikken 

fremover. Børn med ophold under en uge indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke nødvendigvis over antallet af 

unikke børn, da der kan være børn med flere ophold inden for samme år.  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Temaanalyse 1: Kvindernes beskæftigelse 

I år 2011 er kvinderne på krisecenter blevet spurgt, om deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Tallene er opgjort således, at de er direkte sammenlignelige med tal fra Danmarks Statistiks 
Arbejdskraftundersøgelse. Tabel 35 viser, hvordan beskæftigelse og ledighed ser ud for de 
kvinder, der i 2011 har haft ophold på et krisecenter, i forhold til kvinder i befolkningen.  
Kvinderne på krisecenter er generelt i langt højere grad uden for arbejdsmarkedet end kvinder 
i befolkningen. 14 procent af kvinderne på krisecenter er ledige, mens dette gælder for fem 
procent af kvinder i befolkningen. 63 procent af kvinderne på krisecenter er uden for arbejds-
markedet, mens denne andel er på 34 procent for kvinder i befolkningen18. Kun 23 procent af 
kvinderne på krisecenter er i beskæftigelse, hvorimod 61 procent af kvinder i befolkningen er i 
beskæftigelse.  
Ses der på de forskellige aldersgrupper inden for hver af de tre kategorier, beskæftigede, 
ledige og uden for arbejdsstyrken, er der generelt statistisk signifikant forskel på kvinderne på 
krisecenter og kvinder i befolkningen.  
For alle aldersgrupper, er der signifikant forskel på andelen af kvinder på krisecenter, som er i 
beskæftigelse, og andelen af kvinder i beskæftigelse i befolkningen. Kun 15 procent af de 18-
27-årige kvinder på krisecenter er i beskæftigelse, mens andelen for denne aldersgruppe i 
beskæftigelse er på 67 procent for kvinder i befolkningen. 31 procent af de 38-47-årige kvinder 
på krisecenter er i beskæftigelse, hvorimod dette gør sig gældende for 82 procent af kvinder i 
befolkningen i denne aldersgruppe. 
Hvad angår gruppen af ledige, er der for alle aldersgrupper, på nær for kvinder på 58 år og 
derover, signifikant forskel på andelen af kvinder på krisecenter, og andelen af kvinder i 
befolkningen. Eksempelvis er 20 procent af de 48-57-årige kvinder på krisecenter ledige, 
mens andelen for denne aldersgruppe er på fire procent for kvinder i befolkningen. Og 18 
procent af de 18-27-årige kvinder på krisecenter er ledige, mens dette kun gør sig gældende 
for otte procent af de 18-27-årige kvinder i befolkningen. 
I kategorien ’uden for arbejdsstyrken’ er der ligeledes signifikant forskel inden for alle 
aldersgrupper, på nær for kvinder på 58 år og derover, når der sammenlignes med kvinder i 
befolkningen. Hele 67 procent af de 18-27-årige kvinder på krisecenter er uden for 
arbejdsstyrken. I sammenligning med denne andel gør dette sig gældende for 25 procent af 
kvinderne i befolkningen. 64 procent af de 28-37-årige kvinder på krisecenter er uden for 
arbejdsstyrken, hvorimod 16 procent af kvinder i befolkningen inden for denne alderskategori 
er uden for arbejdsstyrken. 
I 2010 blev kvinderne på krisecenter ligeledes stillet disse spørgsmål om beskæftigelse, og et 
tilsvarende billede tegnede sig af kvindernes svage tilknytning til arbejdsmarkedet. Som i 2011 
var der i 2010 statistisk signifikant forskel på kvinderne på krisecenter og kvinder i 
befolkningen inden for de tre kategorier, ’beskæftigede’, ’ledige’ og ’uden for arbejdsstyrken’. 

                                                
18 Opgørelsen omfatter også kvinder, der er 65 år eller ældre. Andelene uden for arbejdsmarkedet ville have været 

lavere, hvis man kun inkluderer kvinder op til 65 år.  
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Tabel 35. Beskæftigede, ledige og uden for arbejdsstyrken  opdelt efter kvinder på krisecenter og kvinder i b efolkningen. 2011. 

 Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken 
Total 
(Beskæftigede, ledige, uden 
for arbejdsstyrken) 

 
Kvinder på 
krisecenter 
Andel (antal) 

Kvinder i be-
folkningen 
Andel (antal) 

Kvinder på 
krisecenter 
Andel (antal) 

Kvinder i be-
folkningen 
Andel (antal) 

Kvinder på 
krisecenter 
Andel (antal) 

Kvinder i be-
folkningen 
Andel (antal) 

Kvinder på 
krisecenter 
Andel (antal) 

Kvinder i be-
folkningen 
Andel (antal) 

18-27 år 15% (28) 67% (194.000) 18% (34) 8% (24.000) 67% (125) 25% (73.000) 100% (187) 100% (291.000) 

28-37 år 22% (52) 77% (266.000) 14% (32) 7% (26.000) 64% (148) 16% (55.000) 100% (232) 100% (347.000) 

38-47 år 31% (54) 82%( 327.000) 13% (22) 5% (19.000) 57% (100) 14% (54.000) 100% (176) 100% (399.000) 

48-57 år 32% (20) 80% (293.000) 20% (8) 4% (16.000) 56% (35) 16% (58.000) 100% (63) 100% (367.000) 

58 år og 

derover 
6% (1) 25% (135.000) 11% (2) 1% (5.000) 83% (15) 74% (402.000) 100% (18) 100% (543.000) 

Alle 
23%  

(155) 

61% 

(1.215.000) 

14%  

(98) 

5%  

(90.000) 

63%  

(423) 

34% 

(642.000) 

100%  

(676) 

100% 

(1.947.000) 

Anm. Antallet af kvinder på krisecenter dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne. Tallene for befolkningen er fra 

Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). 

 

Tabel 35: Kommentar 
Beskæftigede er personer, der har arbejdet mindst én betalt time på interviewtidspunktet, eller som er selvstændige eller medarbejdende 
familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som 
beskæftigede. 
Arbejdsløse (i tabellen kaldet for ’ledige’) er ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde 
inden for fire uger forud for interviewtidspunktet, og som kan tiltræde et job inden for to uger efter interviewtidspunktet.  
Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Temaanalyse 2: Kvindernes helbred og 
trivsel 

I år 2011 er kvinderne på krisecenter blevet stillet en række spørgsmål vedrørende deres 
trivsel og helbred. Det er væsentligt at belyse dette emne, da erfaring og undersøgelser peger 
på, at kvinder, der er eller har været udsat for vold i nære relationer, som fx partnervold, kan 
risikere at få psykiske lidelser på kort eller langt sigt.  
I de følgende afsnit er der sammenlignet med undersøgelser i den samlede befolkning i den 
udstrækning, det har været muligt. Ved nogle af spørgsmålene har det kun være muligt at 
sammenligne med både mænd og kvinder i den samlede befolkning. Det kan resultere i en 
bias, da undersøgelser viser, at mænd generelt vurderer deres helbred og trivsel mere positivt 
end kvinder19.  I disse tilfælde er sammenligningerne en indikator på forskellene mellem 
kvindernes vurdering af deres helbred og trivsel og vurderingerne fra mænd og kvinder i 
befolkningen.  
 
Det særlige ved at være udsat for vold af en partner eller tidligere partner er, at der samtidig 
med at der er vold, kan være afhængighed og kærlighed. Det kan være en relation, hvor parret 
har fælles økonomi, bolig og børn, og der dermed er flere forskellige former for afhængighed 
af hinanden. Den, der udøver volden, kan på samme tid være den, der fortryder og giver 
omsorg og kærlighed. Vold fra en partner kan resultere i at den, der er udsat for vold føler 
skyld og skam over, at volden foregår, og måske påtager sig skylden for volden.  
At leve med vold i en relation kan give et øget angstniveau, da der udover den fysiske vold 
kan være psykisk vold, som fx ydmygende eller degraderende adfærd. Mens den, der udøver 
volden, kan opfatte den fysiske vold som enkeltstående handlinger, kan den, der er udsat for 
volden være påvirket af risikoen for, at der igen vil opstå psykisk eller fysisk vold. Det er det, 
som Eva Lundgren betegner som den latente vold. Latent vold er en form for stemning af vold, 
det er bevidstheden om, at volden kan opstå.20  
 
Undersøgelser viser, at kvinder, der er udsat for vold, kan få en række psykiske lidelser, som 
fx et forhøjet angstniveau, depression, problemer med at huske, forstyrret tidsopfattelse, 
vanskeligheder ved at træffe egne beslutninger, lavt selvværd, selvbebrejdelser og post 
traumatisk stress syndrom. Andre eksempler på adfærdsmæssige reaktioner er alkohol- eller 
stofmisbrug, isolation, stærke reaktioner på små forandringer i tilværelsen og vanskeligheder 
ved at udføre daglige aktiviteter, som man tidligere kunne udføre. Kvinder, som har været 
udsat for vold af en nærtstående mand, opsøger og anvender fx læger og sygehuse langt 
hyppigere end kvinder, der ikke har været udsat for vold. Desuden søger disse kvinder hjælp 

                                                
19 ’Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, April 

2008. 
20 Eva Lundgren 2001: ’Våldets normaliseringsprocess – Två parter – två strategier, ROKS, Stockholm. 
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vedrørende psykiske lidelser som angst, depression, alkohol- og stofmisbrug og fysiske 
problemer, som hoved- og mavepine og kroniske smerter21. 
I Tabel 36 ses, hvordan kvinderne på krisecenter har svaret på fem trivselsspørgsmål. Som 
det fremgår af tabellen har en stor del af kvinderne svaret, ’på intet tidspunkt’ eller ’lidt af tiden’ 
til flere af de nævnte udsagn. Fx har 58 procent af kvinderne svaret, at de på intet tidspunkt 
eller lidt af tiden er vågnet frisk og udhvilet i de seneste to uger. 55 procent af kvinderne har 
svaret på intet tidspunkt eller lidt af tiden til spørgsmålet, om kvindens dagligdag har været 
fyldt med ting, der interesserer hende 
 
Tabel 36. Kvinder opdelt efter, det udsagn, der kom mer tættest på, hvordan kvinden har følt sig i 

de seneste 2 uger . 2011. 

I de sidste 2 uger …  

  H
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Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

…har jeg været glad 

og i godt humør 
2% (9) 14% (75) 20% (105) 18% (92) 33% (174) 13% (70) 

100% 

(525) 

…har jeg følt mig 

rolig og afslappet 
3% (15) 11% (59) 14% (75) 17% (91) 33% (172) 22% (114) 

100% 

(526) 

…har jeg følt mig 

aktiv og energisk 
4% (23) 14% (72) 12% (65) 16% (84) 32% (167) 21% (110) 

100% 

(521) 

…er jeg vågnet frisk 

og udhvilet 
3% (16) 11% (57) 12% (63) 16% (82) 29% (152) 29% (149) 

100% 

(519) 

…har min dagligdag 

været fyldt med ting, 

der interesserer mig 

2% (13) 15% (76) 14% (73) 14% (72) 36% (188) 19% (99) 
100% 

(521) 

Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 

 

Spørgsmålene i Tabel 36 er spørgsmål, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har 
udarbejdet. WHO definerer sundhed, ikke blot som fraværet af sygdom, men også som fysisk, 
psykisk og socialt velbefindende. De fem spørgsmål dækker den positive psykiske velvære. 

                                                
21 ’Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld’, (den svenske) 

Socialstyrelsen, juni 2011; Ulrik Jørgensen i Psykoterapeuten nr. 3, sept/okt 2002, 10. årgang, ’Psykiske følger af 

vold og traumer og deres betydning for hverdagslivet’; ’Sådan arbejder vi. Metoder og praksis i Danners 

Krisecenter’, Danner, 2011. 
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Summen af de fem spørgsmål omregnes til en skala fra 0-100, og et tal på 50 eller mindre 
angiver nedsat livskvalitet22. I Tabel 37 er kvindernes svar omregnet til skalaen. Det fremgår af 
tabellen, at størstedelen af kvinderne, 74 procent, har en score på 50 eller derunder. Dvs. 
størstedelen af kvinderne på krisecenter, har på det tidspunkt, de er blevet interviewet nedsat 
livskvalitet eller tegn på trivselsproblemer. 19 procent af kvinderne har dog en score på mindst 
51 og syv procent af kvinderne har scoret 76-100, hvilket peger på udmærket, god eller meget 
god livskvalitet. Gennemsnittet for kvindernes score er på 35, hvilket ligger en del under 
trivselsmålet på de 50. Til sammenligning har en undersøgelse vist, at kvinder i samlede 
befolkning havde en gennemsnitlig score på 6723.  
 
Tabel 37. Kvinder opdelt efter scorede trivselsspør gsmål. 2011. 
Scoring  Antal Andel 

Minimal: 0   25   5% 

Ringe: 25-1 202 39% 

Nogenlunde: 50-26 154 30% 

God: 75-51   96 19% 

Meget god: 99-76   37   7% 

Udmærket: 100     1   0% 

I alt 515 100% 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
 
I Tabel 38 ses at i alt 58 procent af kvinderne på krisecenter har vurderet deres helbred som 
fremragende, vældig godt eller godt. Til sammenligning har 83 procent af kvinder i samlede 
befolkning 24 vurderet deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. Kvinderne på 
krisecenter vurderer således deres helbred signifikant dårligere end kvinder i samlede 
befolkning.  

                                                
22 Bech, P., Andersen, M.B., Tønnesen, S., Agnarsdóttir, E.: ’Stress hos ledere i Danmark – årsager, udbredelse og 

konsekvenser’, Arbejdsmiljørådets Service Center, 2002.  
23 Bech, P., Olsen, L.R., Kjoller, M., Rasmussen, N. K. I International Journal of Methods in Psychiatric Research, 

Volume 12, number 2: ’Measuring well-being rather than the absence of distress symptoms: a comparison of the 
SF-36 Mental Health subscale and the WHO-Five Well-Being Scale’, 2002. 

24 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’Den nationale sundhedsprofil 2010 – Hvordan har du det?’, 
Sundhedsstyrelsen 2011. 
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Tabel 38. Kvinder opdelt efter, hvordan de synes, d eres helbred er alt i alt. 2011. 
Helbred alt i 
alt 

Andel (antal) 

Fremragende (18) 3% 

Vældig godt (82) 15% 

Godt  (217) 40% 

Mindre godt (181) 33% 

Dårligt (49) 9% 

I alt (547) 100% 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
 

I Tabel 39 fremgår det, at 29 procent af kvinderne på krisecenter vurderer, at de er lidt eller 
meget begrænset i lettere aktiviteter som fx at flytte et bord, støvsuge eller cykle pga. deres 
helbred. Til sammenligning har 18 procent i samlede befolkning vurderet dette25. Der er 
signifikant forskel på de to vurderinger, dvs. at kvinderne på krisecenter vurderer i højere grad 
end mænd og kvinder i samlede befolkning, at deres helbred begrænser dem i lettere 
aktiviteter. Det samme gælder spørgsmålet om at gå flere etager op ad trapper, hvor 26 
procent af kvinderne på krisecenter vurderer, at de pga. deres helbred er lidt eller meget 
begrænset i dette. I samlede befolkning har 21 procent angivet dette svar, hvilket er en 
signifikant mindre andel end andelen af kvinder på krisecenter26. 
Der er dog den bias, at der i sammenligningen med den samlede befolkning, er svar fra både 
kvinder og mænd, hvilket kan give forskellige resultater.  
 
Tabel 39. Kvinder opdelt efter, om de pga. deres he lbred er begrænset i disse aktiviteter, og hvor 

meget. 2011. 

 

Ja, meget 
begrænset 
Andel (antal)  

Ja, lidt 
begrænset  

Andel (antal)  

Nej, slet ikke 
begrænset  
Andel (antal)  

I alt 
Andel (antal)  

Lettere aktiviteter så som at 
flytte et bord, støvsuge eller 
cykle 

9% (48) 20% (108) 71% (381) 100% (537) 

At gå flere etager op ad 
trapper 

9% (50) 17% (89) 74% (399) 100% (538) 

Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 

                                                
25 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’ Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 
26 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’ Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 
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I Tabel 40 ses kvindernes svar på spørgsmålene, om de inden for de seneste fire uger har 
nået mindre, end de gerne ville på grund af deres fysiske helbred. Til det har 51 procent af 
kvinderne svaret, at det har de noget af tiden, det meste af tiden eller hele tiden, hvilket er en 
relativt stor andel. 46 procent af kvinderne har svaret, at de noget af tiden, det meste af tiden 
eller hele tiden har været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, de har 
kunnet udføre på grund af deres fysiske helbred inden for de seneste fire uger. Svarene tyder 
på, at en relativ stor del af kvinderne har oplevet, at deres fysiske helbred er så dårligt, at det 
sætter begrænsninger for dem i hverdagen.  
 
Tabel 40. Kvinder opdelt efter, om de inden for de seneste 4 uger  har haft nogen af følgende 

problemer med deres arbejde eller andre daglige akt iviteter på grund af deres fysiske helbred . 

2011. 

 

 Hele 
tiden  
Andel 

(antal)  

 Det 
meste af 
tiden  
Andel 

(antal)  

Noget af 
tiden  

Andel 

(antal)  

 Lidt af 
tiden  
Andel 

(antal)  

På intet 
tidspunkt 
Andel 

(antal)  
 I alt 
Andel (antal)  

Jeg har nået 
mindre, end 
jeg gerne ville 

10% (51) 18% (93) 23% (119) 16% (82) 34% (177) 100% (522) 

Jeg har været 
begrænset i, 
hvilken slags 
arbejde eller 
andre aktiviteter, 
jeg har kunnet 
udføre 

8% (42) 17% (85) 21% (108) 14% (71) 41% (209) 100% (515) 

Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
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Kvinderne er blevet spurgt, om de har nået mindre, end de gerne ville på grund af 
følelsesmæssige problemer, inde for de seneste fire uger, se Tabel 41. Hertil har hele 70 
procent af kvinderne svaret, at det har de noget af tiden, det meste af tiden eller hele tiden. 62 
procent af kvinderne har svaret, at de på grund af følelsesmæssige problemer har udført deres 
arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end de plejer noget af tiden, det meste af 
tiden eller hele tiden. Tallene peger på, at en stor andel af kvinderne har haft følelsesmæssige 
problemer i en sådan grad, at det har påvirket deres aktivitetsniveau i negativ retning.   
 
Tabel 41. Kvinder opdelt efter, om de inden for de seneste 4 uger  har haft nogen af følgende 

problemer med deres arbejde eller andre daglige akt iviteter på grund af følelsesmæssige 

problemer . 2011. 

 

Hele 
tiden 
Andel 

(antal)  

  Det 
meste af 
tiden 
Andel (antal)  

Noget af 
tiden 
Andel 

(antal)  

Lidt af 
tiden 
Andel 

(antal)  

  På intet 
tidspunkt 
Andel 

(antal)  

I alt 
Andel (antal)  

Jeg har nået 
mindre, end 
jeg gerne ville 

12% (64) 31% (162) 27% (139) 18% (94) 11% (59) 100% (518) 

Jeg har 
udført mit 
arbejde  
eller andre 
aktiviteter 
mindre 
omhyggeligt, 
end jeg 
plejer 

10% (51) 21% (111) 31% (159) 18% (92) 20% (104) 100% (517) 

Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 

 
I Tabel 42 fremgår det, at 21 procent af kvinderne på krisecenter vurderer, at fysisk smerte har 
vanskeliggjort deres daglige arbejde en hel del eller virkelig meget inden for de seneste fire 
uger. Til sammenligning har syv procent i den samlede befolkning angivet dette, hvilket er en 
signifikant mindre andel27. Dog er der den bias, at der er svar fra både mænd og kvinder i den 
samlede befolkning, hvilket kan give nogle andre resultater, end hvis der kun var svar fra 
kvinder.  

                                                
27 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 
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Tabel 42. Kvinder opdelt efter, hvor meget fysisk smerte  har vanskeliggjort deres daglige arbejde 

inden for de seneste 4 uger . 2011. 
Hvor meget fysisk smerter har 
vanskeliggjort dagligt arbejde. 
Seneste 4 uger 

Andel (antal) 

Slet ikke 41% (211) 

Lidt 22% (113) 

Noget 16% (85) 

En hel del 16% (81) 

Virkelig meget 5% (28) 

I alt 100% (518) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
 

Ses der på, hvordan kvinderne på krisecenter har vurderet deres sindstilstand de seneste fire 
uger, er der markante forskelle på kvindernes vurdering og på, hvordan kvinder og mænd i 
den samlede befolkning vurderer deres sindstilstand. Kun 16 procent af kvinderne på 
krisecenter har svaret, at de har følt sig rolige og afslappede det meste af tiden eller hele 
tiden, se Tabel 43. I den samlede befolkning har 61 procent angivet, at de har følt sig rolige og 
afslappede det meste af tiden eller hele tiden28.  
Ligeledes er der store svarforskelle på spørgsmålet om, hvor stor en del af tiden, kvinderne 
har været fulde af energi. Kun 16 procent af kvinderne på krisecenter har angivet, at de har 
været fulde af energi det meste af tiden eller hele tiden, mens dette gælder for 43 procent af 
kvinder og mænd i den samlede befolkning 29. 
50 procent af kvinderne på krisecenter har svaret, at de har følt sig trist til mode det meste af 
tiden eller hele tiden inden for de seneste fire uger. I den samlede befolkning har kun to 
procent angivet dette svar30.  
Skønt der for disse tre spørgsmål er den bias, at der er svar fra både kvinder og mænd i den 
samlede befolkning, er forskellene på svarene dog så store, at de næppe kan skyldes 
kønsforskelle. 
 
 
 
 

                                                
28 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’ Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 

 
29 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’ Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 

 
30 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’ Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 
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Tabel 43. Kvinder opdelt efter, hvor stor en del af  tiden, de inden for de seneste 4 uger  har følt 

nedenstående. 2011. 

Hvor stor 
en del af 
tiden i de 
seneste 4 
uger har 
du… 

Hele tiden 
 

Det meste 
af tiden 
 

Noget af 
tiden 
 

Lidt af 
tiden 
 

På intet 
tidspunkt 
 

 
 
I alt 
 

 Andel (antal) Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel  (antal) 

Følt dig 
rolig og 
afslappet 

2% (9) 14% (74) 26% (135) 37% (196) 21% (110) 100% (524) 

Været fuld 
af energi 

2% (11) 11% (58) 23% (119) 33% (174) 31% (161) 100% (523) 

Følt dig 
trist til 
mode 

11% (59) 39% (203) 27% (144) 19% (101) 3% (18) 100% (525) 

Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
 
Kvinderne på krisecenter er blevet spurgt om, hvor stor en del af tiden deres fysiske helbred 
eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker inden for de 
seneste fire uger. Tallene fremgår i Tabel 44. 61 procent af kvinderne angiver, at de noget af 
tiden, det meste af tiden eller hele tiden har været begrænset i at se andre mennesker på 
grund af deres fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer. Sammenlignes disse svar 
med svar fra mænd og kvinder i den samlede befolkning, har kun ni procent angivet, at deres 
fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har begrænset dem i at se andre mennesker 
noget af tiden, det meste af tiden eller hele tiden31. I den samlede befolkning har 80 procent 
angivet, at de på intet tidspunkt har været begrænset i at se andre mennesker pga. deres 
fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer. Dette har kun 21 procent af kvinderne på 
krisecenter svaret. Skønt der her sammenlignes med svar fra både mænd og kvinder, kan de 
signifikant store forskelle i svar dog næppe forklares ud fra kønsforskelle.  
 

                                                
31 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 
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Tabel 44. Kvinder opdelt efter, hvor stor en del af  tiden deres fysiske helbred eller 

følelsesmæssige problemer  har gjort det vanskeligt at se andre mennesker  

inden for de seneste 4 uger . 2011. 
 Andel (antal)  

Hele tiden 8% (40) 

Det meste af tiden 19% (98) 

Noget af tiden 34% (176) 

Lidt af tiden 19% (101) 

På intet tidspunkt 21% (109) 

I alt 100% (524) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
 

Kvinderne på krisecenter er blevet spurgt, om de føler sig friske nok til at gennemføre det, de 
har lyst til, se Tabel 45. Hertil har 32 procent af kvinderne svaret, at det gør de for det meste. 
Sammenligner vi kvindernes svar med svar fra kvinder i den samlede befolkning, er det 
tydeligt, at kvinderne på krisecenter har langt mindre overskud end kvinder generelt. I den 
samlede befolkning har helt op 78 procent af kvinderne nemlig svaret, at det har de for det 
meste32.  
23 procent af kvinderne på krisecenter har svaret, at de næsten aldrig føler sig friske nok til at 
gennemføre det, som de har lyst til. Til sammenligning har kun ni procent af kvinderne i den 
samlede befolkning svaret dette33. 
 
Tabel 45. Kvinder opdelt efter, om de føler sig fri ske nok til at gennemføre det, som de har lyst til 

at gøre. 2011. 
 Andel (antal)  

Ja, for det meste 32% (171) 

Ja, af og til 41% (219) 

Nej (næsten aldrig) 23% (125) 

Ved ikke 4% (20) 

I alt  100% (535) 
Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne. 
 

Kvinderne på krisecenter er blevet stillet en række spørgsmål om deres oplevelse af 
belastende eller stressende situationer inden for den seneste måned, se Tabel 46. Disse 
spørgsmål sammenlignes i det følgende med Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 
2005, hvor 11.238 personer er blevet stillet de samme spørgsmål34. I disse besvarelser indgår 

                                                
32 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987’, Statens 

Institut for Folkesundhed, 2006, s. 31. 
33 Der er sammenlignet med undersøgelsen: ’Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987’, Statens 

Institut for Folkesundhed, 2006, s. 31. 
34 ’Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005’, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 2008. 
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dog også svar fra mænd, hvilket kan skævvride sammenligningerne, idet mænd og kvinder 
generelt svarer forskelligt på spørgsmål om helbred og trivsel.  
 
På spørgsmålet om, hvor ofte kvinderne er blevet bragt ud af det over noget, der skete 
uventet, har 82 procent af kvinderne svaret, at det er sket en gang imellem, ofte eller meget 
ofte. Til sammenligning har kun 27 procent i den samlede befolkning svaret dette. Mens kun 
17 procent af kvinderne på krisecenter har oplevet, at de aldrig eller næsten aldrig er blevet 
bragt ud af det over noget, der skete uventet, har 69 procent i den samlede befolkning angivet 
dette svar. 
50 procent af kvinderne på krisecenter har svaret, at de ofte eller meget ofte har følt, at de var 
ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i deres liv. Kun seks procent i den 
samlede befolkning har svaret dette. 
68 procent af kvinderne på krisecenter har svaret, at de ofte eller meget ofte har følt sig 
nervøse eller stressede inden for den seneste måned. Dette har kun otte procent i den 
samlede befolkning angivet.  
Kun 37 procent af kvinderne på krisecenter har svaret, at de ofte eller meget ofte har følt sig 
sikre på, at de var i stand til at klare deres personlige problemer, mens hele 80 procent i den 
samlede befolkning har svaret dette.  
På spørgsmålet om, hvor ofte kvinderne har følt, at tilværelsen formede sig efter deres hoved, 
har kun 14 procent af kvinderne på krisecenter svaret, at det har de følt ofte eller meget ofte. 
Til sammenligning har hele 59 procent i den samlede befolkning angivet, at det har de ofte 
eller meget ofte følt.  
44 procent af kvinderne på krisecenter har ofte eller meget ofte oplevet, at de ikke kunne 
overkomme alt det, de skulle. Kun 19 procent i den samlede befolkning har svaret dette. Og 
mens 41 procent i den samlede befolkning har svaret, at de aldrig eller næsten aldrig har 
oplevet dette, har kun 19 procent af kvinderne på krisecenter angivet dette. 
Mens 82 procent i den samlede befolkning angiver, at de ofte eller meget ofte har været i 
stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter, har 41 procent af kvinderne på 
krisecenter angivet dette. 
30 procent af kvinderne på krisecenter har svaret, at de aldrig eller næsten aldrig har følt, at 
de havde styr på tingene inden for den seneste måned. I den samlede befolkning har kun tre 
procent angivet dette svar.  
48 procent af kvinderne på krisecenter har angivet, at de ofte eller meget ofte er blevet vrede 
på grund af ting, de ikke var herrer over. Kun 12 procent i den samlede befolkning har svaret 
dette.  
57 procent af kvinderne på krisecenter har svaret, at de ofte eller meget ofte har følt, at 
problemerne hobede sig op, så de ikke kunne magte dem. Dette har kun fem procent i den 
samlede befolkning angivet
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Tabel 46. Kvinder opdelt efter deres oplevelse af b elastende eller stressende situationer inden for de n seneste måned . 2011. 

 

Hvor ofte er 

du blevet 

bragt ud af 

det over 

noget, der 

skete 

uventet? 

Hvor ofte har 

du følt, at du 

var ude af 

stand til at 

kontrollere de 

betydnings-

fulde ting i dit 

liv? 

Hvor ofte har 

du følt dig 

nervøs eller 

stresset? 

Hvor ofte har 

du følt dig 

sikker på, at 

du var i stand 

til at klare 

dine 

personlige 

problemer? 

Hvor ofte har 

du følt, at 

tilværelsen 

formede sig 

efter dit 

hoved? 

Hvor ofte har 

du oplevet, at 

du ikke kunne 

overkomme 

alt det, du 

skulle? 

Hvor ofte 

har du 

været i 

stand til at 

håndtere 

daglig-

dagens 

irritations-

momenter? 

Hvor ofte har 

du følt, at du 

havde styr på 

tingene? 

Hvor ofte er 

du blevet 

vred på grund 

af ting, du 

ikke var herre 

over? 

Hvor ofte har 

du følt, at 

problemerne 

hobede sig 

op, så du ikke 

kunne magte 

dem? 

 Andel (antal) Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  Andel (antal)  

Aldrig 4% (21) 6% (29) 1% (7) 4% (22) 16% (84) 4% (22) 3% (14) 4% (20) 6% (31) 5% (24) 

Næsten 
aldrig 

13% (68) 11% (56) 5% (24) 22% (111) 37% (188) 15% (79) 14% (74) 26% (136) 16% (81) 8% (43) 

En 
gang 
imellem 

36% (186) 31% (158) 26% (133) 37% (188) 33% (168) 37% (190) 42% (215) 39% (201) 30% (154) 30% (154) 

Ofte  33% (171) 36% (184) 42% (218) 28% (145) 12% (62) 35% (177) 31% (161) 25% (128) 35% (181) 35% (179) 

Meget 
ofte 

13% (67) 16% (84) 26% (132) 9% (47) 2% (12) 9% (45) 10% (50) 6% (29) 13% (69) 22% (116) 

I alt  100% (513) 100% (511) 100% (514) 100% (513) 100% (514) 100% (513) 
100% 
(514) 

100% (514) 100% (516) 100% (516) 

Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvinderne
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Kvinderne på krisecenter er blevet stillet en række spørgsmål om forekomst og graden af 
generende symptomer og gener inden for de seneste 14 dage, se Tabel 47. 
48 procent af kvinderne har svaret, at de har været meget generet af træthed, søvnbesvær og 
søvnproblemer inden for de seneste 14 dage. 47 procent har været meget generet af 
ængstelse, nervøsitet, uro og angst. 41 procent har været meget generet af nedtrykthed og 
har været meget generet af at have været deprimeret og ulykkelig.  
41 procent af kvinderne har været lidt generet af træthed, hovedpine, nedtrykthed og at føle 
sig deprimeret og ulykkelig inden for de seneste 14 dage. 
På spørgsmålene om, kvinderne har følt sig generet af smerter eller ubehag i arme, hænder, 
ben, knæ, hofter eller led har 51 procent svaret nej, og 44 procent har svaret, at de ikke har 
været generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd. 43 procent af kvinderne har ikke været 
generet af smerter eller ubehag i skulder eller nakke. 
 
Tabel 47. Kvinder opdelt efter om de inden for de s eneste 14 dage  har været generet af nogle af 

de her nævnte former for smerter og ubehag, og grad en af det. 2011. 

 

Smerter 

eller 

ubehag 

i 

skulder 

eller 

nakke 

Smerter 

eller 

ubehag i 

arme, 

hænder, 

ben, 

knæ, 

hofter 

eller led 

Smerter 

eller 

ubehag 

i ryg 

eller 

lænd 

Træthed Hovedpine 

Søvn-

besvær, 

søvn-

proble-

mer 

Nedtrykt-

hed, 

deprime-

ret, 

ulykkelig 

Ængstelse, 

nervøsitet, uro 

og angst 

 
Andel 

(antal) 

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  

Andel 

(antal)  
Andel (antal)  

Ja, 
meget 
generet 

28% 
(145) 

20% 
(101) 

24% 
(125) 

48% 
(250) 

35% 
(180) 

48% 
(249) 

41% 
(215) 

47% (242) 

Ja, lidt 
generet 

29% 
(150) 

29% 
(148) 

32% 
(162) 

41% 
(212) 

41% 
(212) 

32% 
(165) 

41% 
(212) 

36% (188) 

Nej 
43% 
(220) 

51% 
(264) 

44% 
(226) 

11% 
(59) 

24% 
(126) 

21% 
(107) 

18% (92) 17% (89) 

I alt  
100% 
(515) 

100% 
(513) 

100% 
(513) 

100% 
(521) 

100% 
(518) 

100% 
(521) 

100% 
(519) 

100% (519) 

Anm. Antallet af kvinder dækker ikke nødvendigvis over antallet af unikke kvinder, da der kan være flergangsbrugere iblandt kvin-

derne.
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Temaanalyse 3: Børnenes fysiske og 
psykiske helbred 
Børn på krisecentre har en mor, der er blevet udsat for vold. Nogle børn er selv blevet udsat 
for vold. De fleste af børnene har været vidne til volden mod moren og nogle børn er også selv 
blevet udsat for forskellige former for vold. Mange forældre bagatelliserer, at barnet har 
overværet volden, men barnet kan ofte give en detaljeret beskrivelse af den vold de har været 
vidne til mod deres forælder.  Udover at leve med volden og angsten for den næste 
voldsepisode, så lever disse børn også med at være vidne til, hvordan magtudøveren kan 
opnå magtposition over moren, som kan få moren til at fremstå hjælpeløs overfor volden og 
udvise manglende handling til at få stoppet volden. Det giver unægtelig utryghed hos barnet. 
Børnene traumatiseres af at være vidne til vold, og de lever med angsten for at miste deres 
primære omsorgsperson (Killen, 2001).  
 
Det er forskelligt hvem voldsudøveren er og om barnet både selv er blevet udsat for vold og 
har overværet volden. En femtedel af børnene på krisecenter er eksempelvis blevet udsat for 
vold af deres far og har samtidig overværet deres fars vold mod deres mor, mens knap 
halvdelen af børnene på krisecenter har overværet deres fars vold mod deres mor, men ikke 
selv er blevet udsat for vold af deres far. Andre børn er blevet udsat for vold af deres mors nye 
samlever og nogle børn er også blevet udsat for vold af deres mor35 (Årsstatistikken 2010, 
Socialstyrelsen). Volden kan påvirke børnenes fysiske helbred og trivsel og derfor har vi i 
denne årsstatistik valgt at sætte fokus netop herpå. I denne temaanalyse vil resultaterne blive 
sammenlignet med resultater fra tre andre undersøgelser36: 
 

1. Danske børns sundhed og sygelighed, Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 
(Johansen et al, 2009). Fokus: 0-15 år børn  

 
2. Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2010, SFI – Det nationale forskningscenter 

for velfærd (Ottosen, M.H. et al, 2010): Fokus: 11-15’årige børn  
 

3. 11-årige børns hverdagsliv og trivsel, SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd  
(Mattson et al): Fokus 11-årige børn  

 
 
Helbred blandt børn på krisecenter 
Barnets mor er blevet stillet en række spørgsmål om barnets fysiske helbred under barnets og 
morens ophold på krisecenter. Svarene på helbredsspørgsmålene kan sammenlignes med 
resultaterne fra Statens Instituts for Folkesundheds (SIF) analyse af børn i Danmarks sundhed 
og trivsel baseret på svar fra forældrene (Johansen et al, 2009). SIF-undersøgelsen er fra 

                                                
35 At nogle af børnene på krisecenter er blevet udsat for vold af deres mor fremgår ikke af årsstatistikken for 2010, 

men findes i det data, der ligger til grund for 2010. Det drejer sig om minimum tre procent af børnene på 
krisecenter, som er blevet udsat for vold af deres mor.  

36 I ’LOKK årsstatistikken for børn på krisecenter 2008’ er der en analyse af børn på krisecenters generelle trivsel. I 
denne analyse kan der således læses yderligere om trivslen blandt børn på krisecenter. 
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2009, men tallene er fra 2005. Det betyder, at noget af forskellen på helbredet blandt børn på 
krisecenter og blandt børn generelt kan skyldes, at der anvendes data fra to forskellige 
tidspunkter, henholdsvis 2005 og 2011. Størstedelen af forskellen på det fysiske helbred 
blandt børn på krisecenter og børn generelt vurderes at skyldes, at der er tale om to forskellige 
grupper af børn. 
 
Vægtning af alder i analysen 
Tallene i analysen af helbred blandt børn på krisecenter er blevet vægtet for alder, så 
aldersfordelingen svarer til aldersfordelingen i SIF-undersøgelsen af alle børn i Danmarks 
sundhed37. Det er væsentligt, da man ved, at der for en række sygdomme er en betydelig 
sammenhæng med alderen på barnet. Aldersgruppen er 0-15-årige børn. 
 
Svarprocent i helbredsspørgsmålene 
For 70-74 procent af børnene på krisecenter i alderen 0-15 år, som der er spørgeskemaer fra, 
har mødrene svaret på spørgsmålene vedrørende barnets helbred. Jævnfør metodeafsnittet i 
denne årsstatistik, er der ikke spørgeskemaer for 843 af børnene på krisecenter, fordi a) deres 
mor ikke har givet samtykke, b) barnet har ophold under en uge. Svarprocenten på 
helbredsspørgsmålene er derfor reelt lavere end 70-74 procent, men kan ikke beregnes 
eksakt. Samlet set betyder det, at der kan være en skævvridning i, hvilke børn der er 
oplysninger for om deres helbred.  
 
Børn på krisecenter har et dårligere helbred end bø rn i Danmark generelt 
Mødrene til børnene er blevet bedt om at vurdere deres børns helbred. Resultaterne er 
sammenholdt med børn generelt i Danmark i nedenstående Graf 1. Grafen viser, at for kun 14 
procent af børnene på krisecenter, vurderer mødrene, at børnene er raske hele tiden. Til 
sammenligning er vurdering for gennemsnittet af danske børn signifikant bedre, nemlig 37 
procent. Ser man på de børn, der har sygdomsepisoder og er sløje indimellem, så er andelen 
blandt børn på krisecentre 12 procent mod fire procent blandt børn generelt. Der er dermed tre 
gange flere børn på krisecenter end børn generelt, som vurderes til at have sygdomsepisoder 
og er sløje indimellem.  
 

                                                
37 II SIF’s undersøgelse af aldersfordelingen er vægtet, så den svarer til aldersfordelingen blandt børn i Danmark 

generelt ifølge Danmarks Statistiks opgørelse. Det er den vægtede aldersfordelingen i SIF’s undersøgelse, der 
er taget udgangspunkt i, i vægtningen af data fra børn på krisecenter. I SFI’s undersøgelse er resultaterne 
netop opgjort på baggrund af den vægtede aldersfordeling.  
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Graf 1. Forældrevurderet helbred blandt børn på kri secenter (2011) og børn i Danmark generelt 

(2005), 0-15 år 
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Anm. Børn med under en uges ophold på krisecenter indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke over antallet af unikke 

børn, da der er nogle enkelte børn med flere ophold indenfor samme år. Kilde til tallene for børn generelt: Johansen et al, 2009, 

Børns sundhed og sygelighed, SIF. Tallene for børn på krisecenter er blevet vægtet for alder, så de svarer til aldersfordelingen i 

SIF’s undersøgelse. Antal besvarelser for børn på krisecenter: 463, antal besvarelser for børn i SIF’s undersøgelse: 6.935.  

 
Børn på krisecenter, der har været udsat for psykisk vold har generelt set et signifikant 
dårligere helbred end de øvrige børn på krisecenter. Derimod er der ikke en sammenhæng 
med helbred og fysisk vold blandt børn på krisecenter. Samlet set tegner der sig et billede af, 
at børn på krisecenter har et væsentligt dårligere helbred (vurderet af mor) end børn i 
Danmark generelt. Det dårligere helbred må ses som følge af de forhold barnet har levet 
under forud for opholdet på krisecenteret. 
 
Mødrene til børnene på krisecenter er også blevet spurgt om børnene har været syge indenfor 
de sidste 14 dage. Det har 27 procent af børnene på krisecenter, hvilket er signifikant flere end 
de 22 procent blandt børn generelt i Danmark. Resultatet er netop i tråd med, at børn på 
krisecenter har et dårligere selvvurderede helbred end børn generelt i Danmark, se Graf 2 
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Graf 2. Syg indenfor de sidste 14 dage blandt børn på krisecenter (2011) og børn i Danmark 

generelt (2005), 0-15 år. 

 

27%

73%
78%

22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej

Syg indenfor de sidste 14 dage

Børn på krisecenter Genm. børn i DK

 
Anm. Børn med under en uges ophold på krisecenter indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke over antallet af unikke 

børn, da der er nogle enkelte børn med flere ophold indenfor samme år. Kilde til tallene for børn generelt: Johansen et al, 2009, 

Børns sundhed og sygelighed, SIF. Tallene for børn på krisecenter er blevet vægtet for alder, så de svarer til aldersfordelingen i 

SIF’s undersøgelse. Antal besvarelser for børn på krisecenter: 471, antal besvarelser for børn i SIF’s undersøgelse: 6.962. 

 
Undersøgelsen fra SIF viser, at børn af forældre uden for arbejdsmarkedet oftere har haft 
sygdom indenfor de sidste 14 dage. Samtidig har børn, der bor i flerfamiliehuse eller 
rækkehuse, hyppigere været syge indenfor de sidste 14 dage (Johansen et al, 2009). På 
krisecentrene er der en overhyppighed af kvinder uden for arbejdsmarkedet (Barlach & 
Stenager, 2010) og samtidig bor kvinder og børn på krisecenter tæt netop ligesom familier der 
bor i flerfamiliehuse. En del af forklaringen til overhyppigheden af sygdom indenfor de sidste 
14 dage blandt børn på krisecenter kan muligvis findes i disse forhold. 
 
Psykisk vold indvirker på risikoen for sygdom 
De hyppigste sygdomme børn på krisecenter har haft, er infektion, mavetarmsygdom 
(eksempelvis ondt i maven, opkast), hovedpine eller migræne og skader som fx forbrænding, 
forstuvning eller brud.  Det svarer til billedet blandt børn i Danmark generelt. Men omfanget af 
nogle af sygdommene er hyppigere blandt børnene på krisecenter, end blandt børn generelt.  
 
Piger og drenge på krisecenter har signifikant hyppigere haft hovedpine eller migræne 
indenfor de sidste 14 dage, end piger og drenge generelt set. Piger på krisecenter har 
endvidere hyppigere hovedpine/migræne end drenge på krisecenter, mens der blandt børn 
generelt ikke er flere piger end drenge der lider af hovedpine/migræne. Der er særligt en 
overhyppighed af børn med migræne blandt de børn på krisecenter, der er blevet udsat for 
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psykisk vold, hvilket kan hænge sammen med, at migræne kan fremprovokeres af psykiske 
belastninger (se eks. www.denstoredanske.dk, www.dagenssundhed.dk). Fysisk vold indvirker 
derimod ikke på risikoen for migræne og hovedpine blandt børn på krisecenter.  
 
Piger på krisecenter har derudover oftere haft mavetarmsygdomme, eks. mavepine, diarré og 
opkast, indenfor de sidste 14 dage, end piger generelt set. Undersøgelsen fra Statens Institut 
for Folkesundhedsvidenskab viser, at der ikke er en sammenhæng mellem 
mavetarmsygdomme og forældrenes uddannelsesniveau, forældrenes samlivsstatus, 
forældrenes socioøkonomiske gruppe, antal børn i husstanden og boligtype. Derimod viser 
denne analyse, at piger på krisecenter udsat for psykisk vold hyppigere har 
mavetarmsygdomme end piger på krisecenter, der ikke har været udsat for psykisk vold.  Der 
er ikke nogen sammenhæng med fysisk vold.  
 
Endvidere har piger på krisecenter oftere end andre piger i samme alder, haft skader indenfor 
de sidste 14 dage, eksempelvis forbrændinger, forstuvning eller brud. Der er en klar 
overhyppighed af piger på krisecenter med skader indenfor de sidste 14 dage blandt piger 
udsat for et seksuelt overgreb. Hvorvidt det er det seksuelle overgreb, der er den direkte årsag 
til skader blandt pigerne på krisecenter, kan ikke udledes af data.  
 
Symptomer indenfor de sidste 14 dage 
Indenfor de sidste 14 dage har børn på krisecenter signifikant oftere haft en række symptomer 
end børn generelt set i Danmark. Det drejer sig om forkølelse, hovedpine, ondt i maven og 
ondt i ryggen. Særligt er der betydeligt flere børn på krisecenter end børn generelt, der har 
symptomer som hovedpine og ondt i maven. 39 procent af børnene på krisecenter har således 
haft hovedpine indenfor de sidste 14 dage, mod 10 procent af børn i Danmark generelt, og 
cirka hvert andet barn på krisecenter har indenfor de sidste 14 dage haft ondt i maven mod 
hvert 7 barn i Danmark i gennemsnit, se Graf 3. 
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Graf 3. Symptomer indenfor de sidste 14 dage blandt  børn på krisecenter og børn i Danmark 

generelt. 0-15 år, 2011. 
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Anm. Børn med under en uges ophold på krisecenter indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke over antallet af unikke 

børn, da der er nogle enkelte børn med flere ophold indenfor samme år. Kilde til tallene for børn generelt: Johansen et al, 2009, 

Børns sundhed og sygelighed, SIF. Tallene for børn på krisecenter er blevet vægtet for alder, så de svarer til aldersfordelingen i 

SIF’s undersøgelse. Antal besvarelser for børn på krisecenter: ca. 450, antal besvarelser for børn i SIF’s undersøgelse: 

6.962/4459. 

 
Børn på krisecenter har derimod i samme omfang ondt i ørene og hududslet som børn i 
Danmark generelt set.  
 
Børn på krisecenter har ikke et større medicinforbrug end gennemsnittet blandt børn i 
Danmark. Hvert femte barn på krisecenter har indenfor de sidste 14 dage taget en eller flere 
forskellige typer af medicin, både receptpligtig og håndkøbsmedicin, tilsvarende 
landsgennemsnittet. Den hyppigste form for anvendt medicin er smertestillende medicin.  
 
Vold mod børn med handicap på krisecentrene 
Handicap dækker over svært nedsat hørelse, alvorligt talehandicap, svært nedsat syn, 
spastisk lammelse og mental udviklingshæmning. Generelt set er andelen af børn på 
krisecenter med handicaps den samme som blandt alle børn i landet. Dog er der flere børn på 
krisecentre, 7,2 procent, hvor moren har angivet, at de har et ’andet handicap’ end de ovenfor 
nævnte, mod 1,6 procent blandt danske børn generelt. Der forelægger ikke oplysninger om, 
hvad ’andet handicap’ her dækker over. Endvidere er der signifikant flere børn på krisecenter, 
2,1 procent, som er mentalt udviklingshæmmede mod 0,6 procent blandt børn gennemsnitligt i 
Danmark, se Tabel 48.  
 
Udviklingshæmmede børn er børn, hvis udvikling går langsommere end andre børns, og 
oftest når de aldrig helt så langt i udvikling som andre børn. Børnene har i forskellig grad 
problemer med indlæring samt sproglig, motorisk og social udvikling. Udviklingshæmningen 
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er i 40 pct. af tilfældene medfødt, enten som følge af arvelige forhold eller opstået 
i graviditeten (Johansen et al, s.96, 2009).  
 

Tabel 48. Andel børn i Danmark og børn på krisecent er 1-15 år med handicap, 2005 og 2011. 

 

Døvhed 
eller 
svært 
nedsat 
hørelse 

Alvorligt 
tale-
handicap 

Blindhed 
eller 
svært 
nedsat 
syn 

Spastisk 
lammelse  

Mental  
udviklings-
hæmning 

Andet 
handicap 

I alt 

Børn i 
Danmark  
1-15 år 

1,4% 0,7% 1,1% 0,2% 0,6% 1,6% 6501 

Børn på 
krisecenter 
1-15 år 

1,4% 0,8% 1,3% 0,3% 2,1% 7,2% 435 

Signifikant 
forskel 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja - 

 
 
Der er en tendens til, at børn der er mentalt udviklingshæmmede på krisecenter i højere grad 
end børn på krisecenter, der ikke er mentalt udviklingshæmmede, er blevet udsat for psykisk 
vold38. Børn på krisecenter, der er mentalt udviklingshæmmede, er derimod ikke i højere grad 
blevet udsat for fysisk vold end de øvrige børn på krisecenter.  
 
Der er samme andel børn på krisecenter med blindhed eller nedsat syn som blandt børn 
generelt, men børn på krisecenter med nedsat syn er i højere grad blevet udsat for materiel 
vold end øvrige børn på krisecenter. Det er velkendt, at kvinder med handicap, der udsættes 
for vold af deres partner oplever, at volden tager udgangspunkt i deres handicap. Eksempelvis 
den blinde kvinde, hvor partneren bevidst rykker rundt på tingene i hjemmet, så kvinden får 
svære ved at klare sin dagligdag (Bjerre, 2002). Man kunne forestille sig, at det tilsvarende 
sker for nogle af de børn på krisecenter med blindhed eller nedsat syn, som er blevet udsat for 
materiel vold. Børn med blindhed eller nedsat syn bliver derimod ikke i højere grad end øvrige 
børn på krisecenter udsat for fysisk og psykisk vold. 
 
Sammenhængene mellem handicap og voldsudsættelse skal imidlertid tages med visse 
forbehold, da de bygger på et begrænset datamateriale.  
 
Trivsel blandt børnene på krisecenter 
Mødrene til børnene på krisecenter er blevet bedt om at udfylde det kliniske redskab SDQ – 
’Strength and difficulties questionaire’. SDQ er udviklet til analyse af børns følelser, adfærd og 
relationer. I denne undersøgelse er anvendt det særligt udviklede skema for de 4-16-årige, 
men der er dog også indhentet besvarelser for 3-årige til brug i enkelte analyser.  Det er 

                                                
38 P-værdien i en chi2-test er 0,058 og der er dermed kun tale om en tendens. 
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barnets mor, der svarer på spørgeskemaet39. Redskabet kan både anvendes af klinikere og til 
forskningsmæssig brug som her. SDQ er et spørgeskema bestående af 25 spørgsmål til 
belysning af barnets styrker og svagheder. På baggrund af disse spørgsmål beregnes et mål 
for, om barnets adfærd kan karakteriseres som normal, på grænsen til det normale eller ikke 
normal. SDQ måler på fem områder: 
 

• I. Følelsesmæssige problemer 
• II. Adfærdsproblemer 
• III. Hyperaktivitet 
• IV. Kammeratskab 
• V. Prosocial adfærd 

 
De første fire områder anvendes til at danne et samlet mål for barnets sociale og psykiske 
problemer. Det femte område, prosocial adfærd, belyser om barnet er socialt velfungerende, 
og består af spørgsmål som fx ”Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre”. Til hvert område er 
der samlet set tilknyttet fem spørgsmål (Goodman, 1998).  
 
Svarprocent i SDQ-spørgsmålene 
For at få en score på et givent område, skal barnet have svaret på alle fem spørgsmål indenfor 
området. Ca. 65 procent af børnene i alderen 4-16 år, som der er spørgeskemaer fra, har 
svaret på spørgsmålene vedrørende SDQ. Jævnfør dog fra metodeafsnittet i denne 
årsstatistik, at der ikke er spørgeskemaer for 843 af børnene på krisecenter, fordi  

I) deres mor ikke har givet samtykke 
II) de har ophold under en uge.  

Svarprocenten er derfor reelt lavere end 65 procent, men kan ikke beregnes eksakt. Samlet 
set betyder det, at der kan være en skævvridning i SDQ-data blandt børnene på krisecenter.  
 
I. Følelsesmæssige  problemer hos 4-16-årige børn på krisecenter 
En betydelig andel af børn på krisecenter har problemer på en række områder. Næsten 
halvdelen af børn på krisecenter (45 procent) har følelsesmæssige problemer, som måles ved 
spørgsmål som eksempelvis ”Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret” (se Bilag 23, 
Børneskemaet). Deres situation taget i betragtning er det umiddelbart forståeligt, at mange af 
børnene på krisecenter falder ind under denne problematik. Det vil være interessant at vide, 
hvordan disse børn nogle år senere placerer sig på dette område. Der er en klar 
overhyppighed af børn på krisecenter, der har været udsat for fysisk, psykisk og materiel vold 
og været vidne til volden mod moren, som har følelsesmæssige problemer. Der er ikke nogen 
forskel på drenge og piger indenfor dette område, se Graf 4 
 

                                                
39 Der er også udviklet spørgeskemaer, hvor det er en lærer/pædagog, der svarer eller barnet selv. For at barnet 

selv kan svare på skemaet skal det være i alderen 11-17 år og da der er en stor andel af børn på krisecenter 
under 11 år, blev det vurderet, at det var mere hensigtsmæssigt med udgaven til forældrene for børn i alderen 
4-16 år.   
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II. Adfærdsmæssige  problemer hos 4-16-årige børn på krisecenter 
Ca. en tredjedel af børnene på krisecenter har adfærdsmæssige problemer (35 procent), 
eksempelvis bliver de let hidsige, mobber og/eller stjæler. Det er særligt drengene, der 
placerer sig indenfor denne problematik. Der er en klar sammenhæng med fysisk og psykisk 
vold, så man ser en overhyppighed af børn på krisecenter udsat for disse voldsformer, som 
samtidig har adfærdsmæssige problemer. Ligeledes er der en øget forekomst af 
adfærdsproblemer blandt de børn på krisecenter, som har været vidne til volden mod moren, 
se Graf 4. 
 
III. Hyperaktivitet  hos 4-16-årige børn på krisecenter 
27 procent af børnene på krisecenter har problemer med hyperaktivitet målt ved spørgsmål 
som eksempelvis ”Er nem at distrahere, mister let koncentrationen”. Derudover ligger ni 
procent af børnene på krisecenter i grænseområdet. Ligesom med de adfærdsmæssige 
problemer er det særligt blandt drengene relativt mange, der udviser hyperaktivitet. Risikoen 
for hyperaktiv adfærd er størst for børn på krisecenter, som har været udsat for fysisk og 
psykisk vold, samt været vidne til volden mod deres mor. Det kunne som med de øvrige 
problemområder tyde på, at den hyperaktive adfærd er en reaktion på volden i hjemmet, se 
Graf 4. 
 
IV. Kammeratskab  hos 4-16-årige børn på krisecenter 
56 procent af børnene på krisecenter ligger indenfor normalområdet i forhold til kammeratskab 
målt ved eksempelvis ’bliver mobbet eller drillet af andre børn’ og ’har mindst én god ven’. Det 
betyder samtidig, at 12 procent af børnene ligger i grænseområdet og 32 procent ligger i 
problemområdet. Fysisk vold i hjemmet og vidne til volden mod moren har ikke nogen 
betydning for hvordan børnene på krisecenter klarer sig i forhold til kammerater, men hvis 
børnene har været udsat for psykisk og materiel vold i hjemmet har de en øget risiko for 
problemer med kammeraterne, se Graf 4.  
 
V. Prosocial  adfærd hos 4-16-årige børn på krisecenter 
Prosocial adfærd måles blandt andet ved spørgsmål som ’Er god mod mindre børn’ og ’Er 
hensynsfuld og betænksom overfor andre’. En overvejende del af børn på krisecenter udviser 
prosocial adfærd (76 procent). Det vidner om, at trods at en betydelig del af børnene har 
problemer på et eller flere områder, så formår de stadig at udvise prosocial adfærd. Samtidig 
er der dog 15 procent af børnene, som ligger i problemområdet og otte procent, der ligger i 
grænseområdet, hvilket vækker bekymring, se Graf 4, som viser problemtyperne blandt 
børnene på alle fem områder. 
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Graf 4. Problemtyper blandt børn på krisecenter, 4- 16 år, 2011 
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Anm. Børn med under en uges ophold på krisecenter indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke over antallet af unikke 

børn, da der er nogle enkelte børn med flere ophold indenfor samme år. Antal besvarelser for børn på krisecenter: ca. 286 (+/- 2), 

mindre variation i antal spørgsmålene imellem. 

 
Sammenligning med undersøgelse fra SFI af 11-årige  børn - trivsel på de fem områder 
SFI har lavet en repræsentativ undersøgelse af 11-årige børn med blandt andet fokus på 
trivsel. Data er indsamlet i 2007. Undersøgelsen fra SFI er dog ikke direkte sammenlignelig, 
da aldersgrupper og aldersfordeling ikke er de samme som blandt børn på krisecenter. 
Derudover er det i SFI-undersøgelsen børnene selv, der har svaret på trivselsspørgsmålene 
(Mattson et al, 2008). Erfaringerne med SDQ er, at når børnene selv svarer, er deres trivsel 
som regel lidt lavere, end hvis forældrene svarer. Sammenligningen kan dog stadig give en 
indikation på, hvor børn på krisecenter ligger i forhold til danske børn generelt. 
 
Undersøgelsen fra SFI viser, at langt størstedelen af 11-årige børn i Danmark placerer sig 
indenfor normalområderne indenfor de fem ovenstående områder. Tabel 49 viser netop, hvor 
mange børn der ligger indenfor normalområdet blandt 11-årige børn i Danmark og blandt børn 
på krisecenter i alderen 4-16 år. Blandt børn generelt er andelen i normalområdet 80-98 
procent på de fem områder, mens andelen blandt børn på krisecenter ligger i mellem 41-76 
procent på de fem områder. Prosocial adfærd er det område, hvor både 4-16-årige børn på 
krisecenter og 11-årige børn generelt score bedst og dermed det område, hvor der i begge 
grupper er flest, der ligger indenfor normalområdet.  
Særligt på det følelsesmæssige og det adfærdsmæssige område er der stor forskel på børn 
på krisecenter og 11-årige børn generelt. Det virker sandsynligt, at de følelsesmæssige 
problemer og adfærdsproblemerne er direkte konsekvenser af at tilbringe barndommen i et 
hjem med vold. Selvom SFI-undersøgelsen ikke er direkte sammenlignelig, tegner den et 
billede af, at der på samtlige fem områder er betydelige problemer hos børnene på krisecenter 
sammenholdt med børn generelt.  
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Tabel 49. Oversigt over børn indenfor normalområdet  på de fem områder i SDQ-skalaen. Fordelt 

på 4-16-årige børn på krisecenter (2011) og 11-årig e børn generelt (2007). 
 1.  

Følelses-
mæssige 
problemer 

2.  
Adfærds-
problemer 

3. 
Hyperaktivitet  

4. 
Kammeratskab  

5. 
Prosocial 
adfærd 

 ANDEL BØRN DER LIGGER I NORMALOMRÅDET 

11-årige 
børn 
generelt 

80 % 90 % 89 % 88 % 98 % 

4-16-årige 
børn på 
krisecenter 

41 % 53 % 65 % 56 % 76 % 

Forskel i 
procentpoint  

-39 % -37 % -24 % -32 % -22 % 

Anm. Børn med under en uges ophold på krisecenter indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke over antallet af unikke 

børn, da der er nogle enkelte børn med flere ophold indenfor samme år. Antal besvarelser for børn på krisecenter: ca. 286 (+/- 2), 

mindre variation i antal spørgsmålene imellem. Antal besvarelser i SFI-undersøgelsen 4.798 (Mattson et al, 2008). 

 
Total problem score 
Der er blevet udregnet en samlet score, en ’total problem score’ ud fra de fire områder: 
Følelsesmæssige problemer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet og kammeratskab.40 Prosocial 
adfærd indgår ikke i total problem scoren. Total problem scoren er et mål for kombinationer af 
problemer indenfor de fire områder.  
På baggrund af total problem scoren, så bliver barnet enten placeret i normalområdet, på 
grænsen til normal eller som unormal i forhold til antallet af problemer indenfor de fire 
områder. Har barnet ingen problemer eller kun ét problem indenfor de fire områder, så ligger 
barnet i normalområdet på den samlede total problem score. Er der flere end et problem, så 
ligger barnet på grænsen til normalområdet eller i området ’unormalt’– afhængigt af 
problemernes omfang. 
 
Sammenlignelig med undersøgelse fra SFI af 3-15-åri ge børn 
Totalscoren for børn på krisecenter kan sammenlignes med en totalscore for 3-15-årige børn i 
Danmark i en anden undersøgelse fra SFI (Ottosen et al, 2010). I denne undersøgelse, indgår 
der fire aldersgrupper, 3-årige og 7-årige, hvor mødrene har svaret på SDQ-spørgsmålene, 
samt 11-årige og 15-årige, hvor børnene selv har svaret på SDQ-spørgsmålene. Det er ikke 
muligt at lave en aldersstandardisering, så sammenligningen af børnene fra SFI-undersøgelse 
og børnene på krisecenter kan være påvirket af forskellige aldersfordelinger. Derudover er der 
også en usikkerhed forbundet med, at det udelukkende er moren, der har svaret på SDQ-
spørgsmålene i undersøgelsen af børn på krisecenter.  

                                                
40 For at få en totalscore skal barnet have svaret på samtlige 25 spørgsmål. Børn der kun har svaret på nogle af de 

25 spørgsmål betegnes som ugyldige besvarelser. 
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Der er signifikant forskel på SDQ totalscoren blandt 3-15-årige børn på krisecenter og 3-15-
årige børn i gennemsnit: 51 procent  af børnene på krisecenter ligger indenfor normalområdet, 
hvorimod 88 procent  af børn i Danmark i gennemsnit ligger indenfor normalområdet. Samtidig 
er hele 39 procent af børnene på krisecenter i problemområdet, mod kun seks procent blandt 
børn generelt, se Graf 5. Det vidner om, at der er betydelige problemer med trivslen blandt 
børn på krisecenter. Normalt regner man med, at ca. 90 pct. af alle børn falder i 
normalområdet, fem procent på grænsen til normalområdet og yderligere fem procent helt 
uden for normalområdet (Mattson et al, 2008). 
 
Graf 5. Total SDQ-score blandt børn på krisecenter og børn i gennemsnit, 3-15-årige. 
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Anm. Børn med under en uges ophold på krisecenter indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke over antallet af unikke 

børn, da der er nogle enkelte børn med flere ophold indenfor samme år. Antal besvarelser for børn på krisecenter: 288. Antal 

besvarelser fra SFI-undersøgelsen: ca. 6.000. Det præcise antal fremgår ikke. Kilde: Ottosen et al, 2010, Børn og unge i 

Danmark. 

 
SFI’s undersøgelsen blandt de 3-15-årige børn viser, at børn placerer sig hyppigere på 
grænsen til eller uden for det trivselsmæssige normalområde, hvis klimaet i hjemmet af præget 
af dårlig stemning mellem forældrene, eller hvis barnet sjældent føler sig elsket af sine 
forældre (Ottosen et al, 2010). Det må siges at være i tråd med, at trivslen blandt børn på 
krisecenter er betydeligt dårligere end blandt børn generelt, da dårlig stemning i hjemmet 
netop kendetegner familier med vold.  
 
Den tidligere nævnte undersøgelse fra SFI blandt 11-årige børn viser, at 90 procent af de 11-
årige børn ligger indenfor normalområdet, men ser man udelukkende på de børn, der kommer 
fra ressourcesvage familier, så falder andelen til 70 procent (Mattson et al, 2008). Blandt børn 
på krisecenter var andelen som nævnt 51 procent, hvilket betyder, at der er en dårligere trivsel 
blandt børn på krisecenter end blandt børn fra ressourcesvage familier.   
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I forlængelse heraf, er der en klar sammenhæng mellem børn på krisecenters samlede trivsel 
og henholdsvis fysisk vold, psykisk vold, materiel vold i hjemmet, seksuelt overgreb og vidne til 
vold mod moren.  Børn udsat for en eller flere voldsformer i hjemmet, har en klart øget risiko 
for at trives dårligt. Det er vigtigt at understrege, at den dårlige trivsel netop skal ses i 
sammenhæng med volden og ikke selve opholdet på krisecenter. Den dårlige trivsel blandt 
børnene bør ses i sammenhæng med morens generelt dårlige trivsel, jævnfør temanalysen 
om morens trivsel i denne rapport. Når moren trives dårligt kan det påvirke hendes evne til at 
varetage forældrerollen, samt give anledning til trivselsproblemer hos barnet (Børn i familier 
med vold – behandlingsmodeller, Servicestyrelsen 2011).  
 
Problemerne påvirker børn på krisecenter 
En del af SDQ-spørgsmålene omhandler også, hvor meget børnene påvirkes af deres 
problemer. I det følgende ses kun på børn, som har en eller flere vanskeligheder i forhold til 
det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd og/eller samspil med andre mennesker. 
Børn, der ikke har problemer indgår ikke i dette afsnit. 
 
Mødre til 61 procent af børnene mener, at vanskelighederne ’slet ikke eller kun lidt’ påvirker 
barnet, mens 31 procent af mødrene mener, at det påvirker barnet ret meget og ni procent, at 
det påvirker børnene virkelig meget. I SFI’s undersøgelse af 11-årige børn fremgår det, at 
blandt de 11-årige med vanskeligheder, så mener mødrene for 75 procents af disse børns 
vedkommende, at vanskelighederne ’slet ikke eller kun lidt’ påvirker barnet (Mattson et al, 
2008). SFI’s undersøgelse blandt de 11-årige børn er som sagt ikke direkte sammenlignelig, 
da aldersfordelingen er anderledes, men der tegner sig et billede af, at vanskelighederne i 
højere grad påvirker børnene på krisecenter end andre børn i Danmark med vanskeligheder.  
  
Børnene på krisecenter er mest påvirket af vanskelighederne derhjemme og i forbindelse med 
indlæring i skolen, her er henholdsvis lidt over og lidt under halvdelen af børnene påvirket. 
Vanskelighederne påvirker også børnene i forhold til venner og fritidsaktiviteter, dog i lidt 
mindre grad, se Graf 6 
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Graf 6. Børn på krisecenter med vanskeligheder. I h vilken grad vanskelighederne påvirker 

barnet, ifølge deres mødre, på en række områder. 4- 16-årige børn. 2011 
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Anm. Børn med under en uges ophold på krisecenter indgår ikke i opgørelsen. Antallet af børn dækker ikke over antallet af unikke 

børn, da der er nogle enkelte børn med flere ophold indenfor samme år. Antal besvarelser for børn på krisecenter: 173. Kun for 

børn, hvor mødrene har angivet, at de har vanskeligheder. 

 
 
For 71 procent af børnene har vanskelighederne stået på i mere end et år, mens de 
resterende 29 procent har været påvirket af vanskelighederne under et år. Der er ikke nogen 
sammenhæng mellem om barnet på krisecenter selv er udsat for vold, og hvor meget 
vanskelighederne påvirker barnet. Resultatet er overraskende, når vi ved, at der er langt 
dårligere trivsel blandt børn på krisecenter udsat for vold end de øvrige børn på krisecenter og 
børn generelt set.  
 
Konklusion 
Baseret på mødrenes vurdering, så har børn på krisecenter et dårligere helbred end børn 
generelt.  
 

• Børnene på krisecenter har hyppigere været syge indenfor de sidste 14 dage end børn 
generelt, særligt sygdom som hovedpine/migræne er mere hyppigt blandt børn på 
krisecenter, og risikoen stiger, hvis barnet er blevet udsat for psykisk vold.  

 
• Piger på krisecenter har også oftere haft mavetarmsygdomme som fx mavepine end 

piger i samme alder generelt, og særligt piger på krisecenter udsat for psykisk vold har 
øget forekomst af mavepine. Endelig er der også flere skader, som brud, blandt piger 
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på krisecenter end blandt piger generelt, særligt blandt piger på krisecenter udsat for 
seksuelle overgreb.  

 
• Ovenstående analyser viser også, at børn på krisecenter, der er mentalt 

udviklingshæmmede, sammenholdt med børn på krisecenter, der ikke er mentalt 
udviklingshæmmede, i højere grad er blevet udsat for psykisk vold, mens børn på 
krisecenter med blindhed eller nedsat syn i højere grad er blevet udsat for materiel vold 
end øvrige børn på krisecenter. Dette skal dog tages med et vist forbehold grundet et 
begrænset datamateriale.  

 
• Børn på krisecenter har også dårligere trivsel end børn generelt. Det gælder både i 

forhold til følelsesmæssige problemer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet, 
kammeratskab og prosocial adfærd. Både på de enkelte områder og områderne samlet 
set har børn på krisecenter dårligere trivsel sammenholdt med børn generelt. Disse 
vanskeligheder påvirker også børnene på krisecenter mere end de påvirker børn 
generelt.  

 
• Der er en tendens til, at drenge på krisecentrer er mere udadreagerende end pigerne, 

idet flere af drengene udviser adfærdsproblemer som at mobbe, stjæle og blive hidsig 
end pigerne, mens pigerne i højere grad end drengene på krisecenter får fysiske 
symptomer som eksempelvis hovedpine. Ud fra de landsdækkende undersøgelser som 
der er blevet sammenlignet med i denne analyse, er det desværre ikke muligt at 
vurdere, om samme mønster også gør sig gældende blandt børn i Danmark generelt.  
 



  

 -76- 

Henvendelser til krisecentrene 

Henvendelsesskemaet udfyldes af de frivillige og ansatte, der yder telefonrådgivning, og som 
modtager personer, der møder op på krisecentrene. I 2011 har der i alt været 15.074 henven-
delser fordelt på de 39 krisecentre, der har deltaget i denne del af statistikken. I år 2010 var 
der i alt 14.729 henvendelser fordelt på 37 krisecentre. I forhold til i år 2010 er der en stigning i 
antallet af henvendelser på to procent. Stigningen skyldes sandsynligvis, at der er 39 
krisecentre, der deltager i denne del af statistikken i år 2011, hvor der i år 2010 var 37 
krisecentre, der deltog i denne del af statistikken. 
  
Telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser 
Der er mulighed for at henvende sig telefonisk, personligt og skriftligt på krisecentrene (se Ta-
bel 50). 80 procent af henvendelserne i 2011 er sket telefonisk, mens 18 procent er sket ved 
personligt fremmøde, og to procent af henvendelserne har været skriftlige. Forskellen på 
procentandelene af henvendelsernes art i henholdsvis 2011 og 2010 er ikke statistisk 
signifikant.  
 
Tabel 50. Henvendelser opdelt efter form. 2009-2011 . 
 
 

Telefonisk 
Andel (antal)  

Personligt 
Andel (antal)  

Skriftligt 
Andel (antal)  

I alt 
Andel (antal)  

2011 80% (11.977) 18% (2.632) 2% (365) 100% (14.974) 

2010 79% (11.488) 19% (2.822) 2% (288) 100% (14.598) 

2009 81% (11.914) 18% (2.671) 1% (143) 100% (14.728) 

 
Hvem henvender sig til krisecentrene 
De fleste henvendelser til krisecentrene er fra voldsramte kvinder: Ved 58 procent af 
henvendelserne var det i 2011 voldsramte kvinder, der henvendte sig (se Tabel 51). Der var 
mulighed for at sætte flere kryds i besvarelsen af spørgsmålet om, hvem der henvendte sig. I 
seks procent af henvendelserne var det en ven eller veninde, der henvendte sig. 10 procent af 
henvendelserne kom fra en sagsbehandler, social bagvagt eller døgnvagt. Der var 
henvendelser fra politiet i tre procent af tilfældene, men seks procent af henvendelserne var 
fra et familiemedlem til en kvinde, der henvendte sig. I en procent af tilfældene var det et 
sygehus eller en skadestue, der henvendte sig, og i en procent af tilfældene en kollega, 
arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant. Syv procent af henvendelserne kom fra et andet 
krisecenter. 13 procent af henvendelserne var fra andre end de oplistede kategorier. De andre 
henvendelser omfatter blandt andet kvindens uddannelsessted, kvindens kontaktperson, 
kvindens praktiserende læge, en bekendt af kvinden, en psykolog, tidligere beboere på 
krisecentret, advokater, misbrugscentre, familierådgivere, Mødrehjælpen, Center Mod 
Menneskehandel, Det Grønlandske Hus, asylcentre, præster, barnets støttepædagog, 



  

 -77- 

Udlændingeservice, herberger, naboer, hjemmehjælper, børnenes daginstitutioner, 
integrationscenter, aktiveringstilbud, skoleelever, socialrådgivere, sprogskoler, 
kriminalforsorgen, lærere, Manderådgivningen, studievejleder, akut tilbud, psykiatrisk 
skadestue, fagforeninger og Offerrådgivningen. Forskellen mellem tallene fra 2011 og 2010 er 
ikke statistisk signifikant, bortset fra kategorien ”En voldsramt kvinde”, hvor der er en statistisk 
signifikant forskel de to år imellem. Det betyder, at der har været færre henvendelser fra 
voldsramte kvinder i 2011 i forhold til 2010. 
  
Tabel 51. Henvendelser opdelt efter hvem, der henve nder sig. 2009-2011. 

 2009 
Andel (antal)  

2010 
Andel (antal)  

2011 
Andel (antal)  

En voldsramt kvinde 65% (8.667) 57% (8.366) 58% (8.578) 

Familiemedlem 5% (711) 6% (954) 6% (914) 

Veninde/ven 7% (945) 7% (1.026) 6% (915) 

Politi 4% (492) 4% (524) 3% (478) 

Sygehus/skadestue 2% (237) 2% (307) 2% (223) 

Andet krisecenter 8% (1.045) 6% (919) 7% (1.012) 

Social 
bagvagt/døgnvagt/sagsbehandler 11% (1.531) 10% (1.383) 10% (1.454) 

Kollega/arbejdsgiver/ 
tillidsrepræsentant 

1% (114) 1% (127) 1% (160) 

Andre 10% (1.398) 14% (2.047) 13% (1.893) 

I alt   100% (13.366) 100%  (14.510)  100% (14.902) 

Anm. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent, da flere har kunnet henvende sig samtidig.  

 
Tabel 51: Kommentar 
I 2011 er spørgsmålet vedrørende hvem der henvender sig ændret, og derfor er enkelte 
svarkategorier blevet omregnet, så det er muligt at sammenligne med årene 2009-2010. Det 
drejer sig om kategorien ’Sagsbehandler’, der i 2011 er sammenlagt med ’Social 
bagvagt/døgnvagt’, og ligeledes er kategorierne ’Tillidsrepræsentant’, ’Kollega’ og 
’Arbejdsgiver’ ændret til én svarmulighed.  
 
Ydelser givet ved henvendelsen  
Der kan angives tre forskellige ydelser ved henvendelse til krisecentrene: Rådgivning eller 
samtale, som omfatter vejledning, socialrådgivning og lytte/dialog; rådgivningsforløb, som er et 
forløb, der er aftalt med kvinden, og efterværnsrådgivning, som er rådgivning af tidligere be-
boere. Der kunne sættes flere kryds. I Tabel 52 ses fordelingen af ydelserne.  
I 2011 blev der ydet rådgivning/samtale i 86 procent af henvendelserne, der blev ydet rådgiv-
ningsforløb i seks procent af henvendelserne og efterværnsrådgivning i 11 procent af henven-
delserne. I Bilag 12 ses en fordeling af, hvilke antal ydelser, de enkelte krisecentre har ydet 
ved henvendelserne i 2011. Forskellen mellem tallene for år 2010 og 2011 er ikke statistisk 



  

 -78- 

signifikant, hvilket betyder, at de ydelser, der er givet ved henvendelserne, ikke er ændret 
markant i forhold til forrige år. 
 

Tabel 52. Ydelser givet ved henvendelsen. 2010-2011 .  

 2010 
Andel (antal)  

2011 
Andel (antal)  

Rådgivning/samtale 86% (11.097) 86% (11.816) 

Rådgivningsforløb 6% (788) 6% (808) 

Efterværnsrådgivning 12% (1487) 11% (1.562) 

I alt  100% (12.970) 100% (13.766) 

Anm. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent, da der kan gives flere ydelser ved samme henvendelse. Spørgsmålet blev 

ændret i 2010, og er derfor ikke sammenligneligt med 2009. 

 
Forespørgslens art 
I 2011 blev der i henvendelsesskemaet spurgt, om henvendelsen drejede sig om en ledig 
plads, hvilket var tilfældet i 50 procent af henvendelserne (se Tabel 53). 50 procent af henven-
delserne drejede sig ikke om en ledig plads. I 2010 drejede 49 procent af henvendelserne sig 
om en ledig plads. Forskellen mellem de to tal er ikke statistisk signifikant.  
Som det fremgår af Tabel 53, modtager krisecentrene mange henvendelser (7.434), der ikke 
drejer sig om en ledig plads, men som derimod omhandler de andre former for ydelser, 
krisecentrene tilbyder, se Tabel 52 ovenfor. 
 
Tabel 53. Drejer henvendelsen sig om en ledig plads . 2010-2011.  

 
Ja 
Andel (antal) 

Nej 
Andel (antal) 

I alt 
Andel (antal) 

2011 50% (7.316) 50% (7.434) 100% (14.750) 

2010 49% (7.015) 51% (7.281) 100% (14.296) 

Anm. Spørgsmålet blev ændret i 2010, og er derfor ikke sammenligneligt med 2009. 

 
Ledige pladser 
Af den del af henvendelserne, der er en forespørgsel om en ledig plads, har der i 52 procent af 
tilfældene været en ledig plads på krisecentrene i 2011 (se Tabel 54). Det skal bemærkes, at 
dette ikke betyder, at henvendelsen i 52 procent af tilfældene resulterer i, at en kvinde flytter 
ind. Forskellen på, om krisecentrene har en ledig plads i forhold til henvendelser om sådanne, 
er for 2010 og 2011 ikke statistisk signifikante. Det skal bemærkes at tallene for henvendelser, 
der drejer sig om hvorvidt der er ledig plads, ikke giver et præcist billede af pladsmanglen på 
krisecentrene, da der kan være flere henvendelser vedrørende samme kvinder. I Bilag 13 ses 
en oversigt over, hvorvidt der ved henvendelserne i 2011 har været en ledig plads, eller om 
der er henvist til en anden løsning fordelt på de enkelte krisecentre. 
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Tabel 54. Henvendelser om en ledig plads opdelt eft er, om der er en ledig plads. 2009-2011.  
 
 

2009 
Andel (antal)  

2010 
Andel (antal)  

2011 
Andel (antal)  

Ja 50% (2.991) 53% (3.593) 52% (3.776) 

Nej 50% (2.988) 47% (3.242) 48% (3.529) 

I alt 100% (5.979) 100% (6.835) 100% (7.305) 

 
Tabel 54: Kommentar 
I 2011 er spørgsmålet vedrørende henvendelser, der drejer sig om en ledig plads opdelt efter, 
om der er en ledig plads, ændret, og derfor er tallene vist i to forskellige tabeller. I Tabel 54 er 
tallene for 2011 omregnet, så de er sammenlignelige med årene 2009-2010. I Tabel 55 ses 
tallene for år 2011.  
 
Henvisning til en anden løsning end indflytning på krisecenter 
Som det fremgår af Tabel 55, er 11 procent af de henvendelser der drejer sig om en ledig 
plads, blevet henvist til en anden løsning. Henvisningerne skyldes, at de passer bedre til 
behovet, og ikke at der har været tale om pladsmangel.  
 
Tabel 55. Henvendelser om en ledig plads opdelt eft er, om der er en ledig plads. 2011 
 
 

2011 
Andel (antal)  

Ja 41% (2.967) 

Ja, men krisecenteret henviser til anden løsning 11% (809) 

Nej 48% (3.529) 

I alt 100% (7.305) 

Anm. Spørgsmålet er nyt i år 2011.  

 

Tabel 55: Kommentar 
I 2011 er spørgsmålet vedrørende henvendelser der drejer sig om en ledig plads opdelt efter, 
om der er en ledig plads ændret, og derfor er tallene vist i to forskellige tabeller. I Tabel 54 ses 
tallene for årene 2009-2011, og i Tabel 55 ses tallene for 2011.  
 
I 2011 resulterede 11 procent af henvendelserne vedrørende en ledig plads i, at  
der blev henvist til en anden løsning end indflytning på krisecenter (se Tabel 55). I Tabel 56 
ses, hvilke årsager, der er til at der henvises. Der var mulighed for at sætte flere kryds, da der 
kan være flere årsager til, at der henvises til en anden løsning end indflytning på krisecenteret. 
I 12 procent af henvendelserne er kvinden blevet henvist til en anden løsning, da krisecentret 
ikke har plads til kvindens børn. I 8 procent af de henvendelser, der drejer sig om en ledig 
plads, er kvinden blevet henvist til en anden løsning, fordi hun, udover at være voldsramt, har 
et alkohol- og/eller stofmisbrug. I 13 procent af de henvendelser, der drejer sig om en ledig 
plads, henvises til en anden løsning, da kvinden, udover at være voldsramt, er psykisk syg 
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eller psykisk ustabil. I 12 procent af tilfældene har krisecentret ikke ressourcer til løsning af 
kvindens og/eller børnenes problemer. For en procent er der henvist til en anden løsning, da 
krisecentret ikke har plads til kvinder eller børn med handicap. Krisecentrene kan ydermere 
have henvist til et andet krisecenter, hvis de vurderer, at et andet krisecenter passer bedre til 
kvindens behov.  
I 59 procent af tilfældene er der angivet en anden grund. ’Andet’-kategorien anvendes 
hovedsageligt til at uddybe den besvarelse, der er givet i en eller flere af de nævnte 
svarkategorier, og giver ofte et mere detaljeret billede af kvindens situation, eksempelvis i 
forbindelse med et alkohol- og/eller stofmisbrug, psykisk sygdom, kvindens familiære situation 
eller af hvem, hun er truet eller udsat for vold. Der nævnes derudover, at kvinden henvises til 
anden løsning som en del af en sikkerhedsvurdering, eksempelvis hvis krisecentret ligger for 
tæt på kvindens hjem, eller hvis der er andre beboere på krisecentret fra kvindens etniske 
gruppe. Det kan blandt andet også skyldes, at kvinden ønsker at medbringe sit kæledyr, at 
kvinden ønsker, at hendes kæreste også skal flytte ind på krisecentret, at der er et krisecenter, 
der ligger tættere på den kommune, hvor kvinden har bopæl, at kvinden flytter ind hos familie 
eller venner, eller at kvinden ikke er helt afklaret med, hvilken løsning hun ønsker. 
 
For 90 procent af henvendelserne angives der en enkelt grund til, at der henvises til en anden 
løsning, og for 10 procent af henvendelserne angives der højst tre årsager til, at der henvises 
til en anden løsning.  
 
Tabel 56. Henvendelser opdelt efter årsagen til hen visning til en anden løsning end indflytning 

på et krisecenter. 2011. 

 
2011 
Antal (andel) 

Der er ikke plads til kvindens børn 12% (96) 

Ingen plads til handicappede kvinder eller handicappede børn  1% (5) 

Manglende ressourcer til løsning af kvindens og/eller børnenes problemer 12% (99) 

Kvinden er voldsramt, men har et alkohol- og/eller stofmisbrug 8% (70) 

Kvinden er voldsramt, men er psykisk syg/  
psykisk ustabil og behøver andet tilbud 

13% (110) 

Andre grunde 59% (487) 

I alt (antal) (825) 

Anm. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent, da der kunne angives flere grunde til at henvise til en anden løsning. 

 
Tabel 56: Kommentar 
I 2011 er spørgsmålet vedrørende henvendelser opdelt efter årsagen til en anden løsning end 
indflytning på krisecenter ændret, så det ikke er sammenligneligt med tidligere år. Derfor er 
tallene vist i to forskellige tabeller (Tabel 56 og 57). 
  
I Tabel 57 ses det, at 75 procent af henvendelserne vedrørende en ledig plads i 2008 
resulterede i en anden løsning pga. pladsmangel på krisecentrene, en lidt større andel end i 
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2009. To procent af kvinderne tilhørte i 2008 ikke krisecentrets målgruppe, hvor tallet i 2009 
var seks procent. I 2008 blev der angivet andre grunde i tre procent af henvendelserne, mens 
det var 15 procent i 2009. De øvrige procentandele svarer overvejende til andelene i 2009. 
 
Tabel 57. Henvendelser opdelt efter årsagen til hen visning til en anden løsning end indflytning 

på et krisecenter. 2008-2009. 

 
2008  

Andel (antal)  
2009  

Andel (antal)  

Pladsmangel på krisecentret 75% (2.735) 72% (2.591) 

Ingen pladser til kvinder med børn 6% (210) 5% (177) 

Ingen plads kvinder/børn med handicap 0% (5)  0% (10) 

Manglende ressourcer til løsning af kvindens og/eller børnenes 
problemer 

0% (14) 2% (71)  

Kvinden er voldsramt, men har et alkohol- og/eller stofmisbrug 1% (38) 3% (93) 

Kvinden er voldsramt, men er psykisk syg/ psykisk ustabil og 
behøver andet tilbud 

1% (27) 3% (98) 

Kvinden tilhører ikke krisecentrets målgruppe 2% (62) 6% (224) 

Andre grunde 3% (113) 15% (551) 

I alt (antal) (3.656)  (3.596)  

Anm. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent, da der kunne angives flere grunde til at henvise til en anden løsning.  

 
Tabel 57: Kommentar 

I år 2010 blev spørgsmålet formuleret på en anden måde, og er derfor ikke sammenligneligt 
med de øvrige år. I 2011 er spørgsmålet vedrørende henvendelser opdelt efter årsagen til en 
anden løsning end indflytning på krisecenter ændret, så det ikke er sammenligneligt med 
tidligere år. Derfor er tallene vist i to forskellige tabeller (Tabel 56 og 57). 
 

 
 



  

 -82- 

Krisecentrenes organisatoriske forhold 

Oplysningsskema 2011 
Oplysningerne om krisecentrenes organisatoriske forhold i 2011 er baseret på informationer 
fra 39 krisecentre. I 2010 var oplysningerne til sammenligning baseret på informationer fra 33 
krisecentre. De seks ekstra krisecentre der i 2011 indgår oplysninger omkring, er 
Frederikssund Krisecenter, Hjemmet i Nykøbing Falster, Krisecenter For Kvinder i 
Nørresundby, Kvindehuset i Lyngby, Den Åbne Dør i København og Svendebjerggård i 
Hvidovre.41 Når der i det følgende sammenlignes med oplysninger fra 2010, er der taget højde 
for, at disse krisecentre ikke har deltaget i statistikken begge år. Ved sådanne 
sammenligninger indgår derfor kun de krisecentre, der har deltaget i statistikken i både 2010 
og 2011. 
 

Krisecentrenes organisering 
Alle 39 krisecentre oplyser, at de har en lønnet leder. Størstedelen af krisecentrene (22 krise-
centre) er selvejende institutioner eller foreninger med samarbejds- eller driftsaftale efter Ser-
vicelovens § 109. Ni krisecentre er kommunale eller regionale institutioner efter Servicelovens 
§ 109, hvilket vil sige, at de er uden en selvstændig bestyrelse og er organisatorisk placeret 
direkte under kommunen eller regionen. Fire krisecentre er selvejende institutioner eller 
foreninger uden driftsaftale efter Servicelovens § 109 og/eller uden pladskøbsaftale, imens fire 
krisecentre oplyser, at de hører under en anden institutionsform: Et krisecenter er selvejende 
med en samarbejdsaftale med beliggenhedskommunen, et er selvejende med en samarbejds- 
eller driftsaftale efter Servicelovens § 109 og § 110, hvor regionen bevilger forlodsfinansiering 
og to er selvejende med en samarbejds- eller driftsaftale efter Servicelovens § 109, hvor 
beliggenhedskommunen enten bevilger forlodsfinansiering til hovedparten af driften eller til 
noget af driften, der ellers er fuldt takstfinansieret. 12 krisecentre oplyser, at de har haft 
forlodsfinansiering eller pladskøbsaftaler med beliggenhedskommunen i 2011, et krisecenter 
har haft forlodsfinansiering eller pladskøbsaftaler med den region, det er beliggende i, imens 
20 krisecentre ikke har haft forlodsfinansiering eller pladskøbsaftaler. Seks krisecentre er 
kommunale eller regionale. 33 krisecentre oplyser, at de har en formaliseret samarbejds- eller 
driftsaftale med kommunen eller regionen, mens fem krisecentre ikke har en formaliseret 
aftale, og et krisecentre har en samarbejdsaftale med kommunen vedrørende tilsyn, 
tilbudsportal mv., men har ikke en økonomisk driftsaftale. Bilag 14 viser oversigt over de 
enkelte krisecentres organisering. 
 

                                                
41 Svendebjerggård og Den Åbne Dør deltager i 2011 for første gang i årsstatistikken, imens Frederikssund 
Krisecenter, Hjemmet, Krisecenter For Kvinder og Kvindehuset i Lyngby i 2010 har deltaget i de resterende dele af 
statistikken, men ikke i den del, der handler om krisecentrenes organisatoriske forhold. 
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Afregning 
29 krisecentre oplyser, at deres beliggenhedskommune i 2011 har udsendt regninger vedrø-
rende takstbetaling i forhold til kvindernes ophold på krisecentret. Syv krisecentre oplyser, at 
de selv har udsendt regningerne, to krisecentre oplyser, at enten kommunen eller krisecentret 
selv har udsendt regningerne, imens et krisecenter oplyser, at regionen har udsendt regninger 
i forbindelse med takstbetaling.  
 
Krisecentrenes finansiering samt kostbetaling 
Krisecentrenes samlede omsætning i 2011 er på 177,9 mio. kr. Udelades Danner, 
Frederikssund Krisecenter, Hillerød Krisecenter, Roskilde Krisecenter, Kvindehuset i Lyngby 
og Viborg Krisecenter42, samt resten af de krisecentre, der ikke deltog i statistikken i 2010, er 
der fra 2010 til 2011 sket en stigning på 7,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 5,4 
procent. Denne stigning repræsenterer dog kun de 29 krisecentre, der indgår i 
sammenligningen, og den siger altså ikke noget om alle de 39 krisecentre, der deltager i 
statistikken i 2011.  
 
Krisecentrenes økonomiske grundlag er meget forskellige, se Bilag15. Grundlaget varierer fra 
lidt over 60.000 kr. til lidt under 17 mio. kr. Den store forskel skyldes til dels store forskelle i 
antallet af pladser og til dels, at nogle krisecentre deltager i særlige projekter. De store 
variationer i det økonomiske grundlag har stor betydning for den støtte og hjælp, krisecentrene 
kan tilbyde de voldsramte kvinder og deres børn under og efter opholdet på krisecenter. Der er 
eksempelvis store forskelle på fordelingen af ansat og frivilligt personale, om der er 
døgnbemanding43, hvilke typer af aktiviteter krisecentrene kan tilbyde kvinderne og deres 
børn, og i hvilken grad krisecentrene kan tilbyde et forebyggende efterværn efter udflytning fra 
krisecentret. 
 
Ressourcer og personalefordeling 
De ulige økonomiske vilkår, krisecentrene har for deres drift, afspejles også i store forskelle i 
antallet af årsværk for ansat personale på de enkelte krisecentre: Antallet varierer i 2011 mel-
lem 2,35 og 20,00. Seks krisecentre oplyser, at der er sket en opnormering af 
personalenormeringen på mellem 7 og 37 timer ugentligt, mens seks andre krisecentre 
oplyser, at der er sket en nednormering på mellem 2 og 72 timer ugentligt. Årsværket på 2,35 i 
2011 gælder for Frederikssund Krisecenter, der i 2010 ikke deltog i den del af statistikken, der 
omhandler krisecentrenes organisatoriske forhold. Når der ses bort fra de krisecentre, der ikke 
deltog i 2010, varierer antallet af årsværk i 2011 mellem 2,84 og 20,00. Til sammenligning 
varierede krisecentrenes årsværk i 2010 mellem 2,49 og 22,70. To krisecentre oplyste i 2010, 
at der var sket en opnormering af personalenormeringen på henholdsvis 27 og 60 timer 
ugentligt, mens fire krisecentre oplyste, at der var sket en nednormering på mellem 10 og 37 
timer ugentligt. Frederikssund Krisecenter, Hjemmet og Kvindehuset i Lyngby er blandt de 
krisecentre, der i 2011 oplyser, at der er sket en opnormering på henholdsvis otte, 37 og 25 

                                                
42 Disse krisecentre har af forskellige årsager ikke kunnet oplyse, hvilken økonomisk støtte, der er modtaget i enten 
2010 eller 2011. Dette skyldes bl.a., at tallene fra krisecentrenes eksterne samarbejdspartnere ikke var 
tilgængelige, da denne analyse blev foretaget. 
43 Der er døgnbemanding på 28 ud af de 39 krisecentre i 2011. 
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timer ugentlig. Når mængden af opnormeringer i 2011 sammenlignes med mængden i 2010, 
må dette altså tages i betragtning. 
 
De oplyste årsværk fordeler sig på alle krisecentre på flere forskellige stillingskategorier. I 
2011 har der været pædagoger og/eller socialpædagoger på 37 krisecentre, lærere til børnene 
på to krisecentre, socialrådgivere på 32 krisecentre, en familierådgiver på fem krisecentre, 
sygepleje-/sundhedspersonale på seks krisecentre, psykologer på seks krisecentre, en frivillig-
koordinator på tre krisecentre, kontoruddannet personale på 26 krisecentre, økonomaer på 
seks krisecentre, en pedel på ni krisecentre, uuddannet personale på 14 krisecentre, 
personale i jobtræning/fleksjob på 13 krisecentre, og andre uddannede som fx praktikanter 
indenfor socialrådgivning og pædagogik, praksismedarbejdere, hus- og serviceassistenter og 
akademikere på 19 krisecentre.  
Tages der forbehold for, at seks af de krisecentre, der deltager i statistikken i 2011 ikke deltog 
i 2010, er antallet af lærere til børnene, socialrådgivere, familierådgivere, sygepleje-
/sundhedspersonale, psykologer og kontoruddannede hver faldet med en person i 2011, 
antallet af pedeller, uudannede og personale i jobtræning/fleksjob er faldet med 2-3 personer i 
2011, antallet af pædagoger/socialpædagoger og frivilligkoordinatorer er faldet med en person 
i 2011, mens antallet af økonomaer og andre uddannede er steget med to personer.  
 
Frivillige 
Af de 39 krisecentre har 28 tilknyttet frivillige vagter i 2011. Bilag 16 viser antallet af frivillige 
fordelt på krisecentrene. De oplyste frivillige vagter udgør i alt 1.248 vagter i 2011. Ses der 
bort fra de krisecentre, der i 2010 ikke deltog i den del af statistikken, der behandler 
krisecentrenes organisatoriske forhold, udgør de frivillige vagter i alt 1.138 vagter i 2011. Dette 
svarer til en stigning på 42 vagter siden 2010. De frivillige omfatter frivillige ’aktive vagter’ og 
har bl.a. til opgave at indlogere voldsramte kvinder, tilbyde efterværnsaktiviteter samt andre 
former for kontakt til og samvær med beboerne på krisecentrene. På ca. 61 procent af de 
krisecentre, der har døgndækning i 2011, er det desuden oftest frivillige vagter, der varetager 
arbejdet i forbindelse med natdækningen. Samme tendens gjorde sig gældende i 2010. 
 
Antal pladser 
Krisecentrene opgør generelt antallet af pladser forskelligt. I 2011 oplyser krisecentrene, at de 
i alt har 767 pladser, og at disse er fordelt på 362 pladser til kvinder og 405 pladser til børn. 
Det skal bemærkes, at fem krisecentre desuden ikke har oplyst, hvor mange pladser de har til 
børn, idet der som udgangspunkt ikke foreligger nogen øvre grænse for antallet af pladser til 
børnene. Tre ud af de 39 krisecentre oplyser, at det opgivne antal pladser til kvinder er baseret 
på et skøn, imens 13 ud af 39 krisecentre oplyser, at det opgivne antal pladser til børn er 
baseret på et skøn. Det samlede antal pladser varierer fra seks på Krisecentret Røntofte til 77 
på Kvindehjemmet. Sidstnævnte har også pladser til ikke-voldsramte kvinder (§ 110-beboere), 
men har kun oplyst det antal pladser, der er til voldsramte kvinder. Antallet af pladser til 
kvinder varierer fra fire på Frederikshavn Krisecenter, Hjørring Krisecenter, Hobro Krisecenter 
og Kvindekrisecenter Bornholm til 42 på Kvindehjemmet, og antallet af pladser til børn varierer 
fra fire på Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg til 35 på Egmontgården og Kvindehjemmet. Som 
det laveste antal har et krisecenter haft 15 kvinder boende i 2011, mens et andet krisecenter 
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som det største antal har haft 162 kvinder boende i 2011. Fire krisecentre baserer deres 
opgørelse på et skøn. Mellem otte og 172 børn er fraflyttet krisecentrene i 2011. Fem 
krisecentre baserer deres opgørelse på et skøn. Ét krisecenter oplyser, at antallet af pladser 
er ændret i løbet af 2011. Både antallet af pladser til kvinder og børn er forøget med en. 
Krisecentret begrunder pladsforøgelsen med flytning til større lokaler. Krisecentrene oplyser 
desuden belægningsprocenter på mellem 59 og 119. Et krisecenter oplyser ikke nogen 
belægningsprocent.  
   
En oversigt over antallet af pladser til henholdsvis kvinder og børn på de enkelte krisecentre 
kan ses i Bilag 179, imens en oversigt over antallet af kvinder og børn, der er fraflyttet de en-
kelte krisecentre, kan ses i Bilag 18. Som tidligere nævnt opgør krisecentrene antallet af plad-
ser forskelligt; nogle krisecentre har en fast pladsnormering til henholdsvis kvinder og børn, 
mens andre har et antal værelser, hvor det vurderes, hvor mange børn, der kan flytte med ind 
på krisecentret. Dette fremgår også af Bilag 17. 
 
Krisecentrenes efterværnstilbud 
26 krisecentre har i 2011 haft et efterværnstilbud til kvinderne, når de flyttede fra krisecentret. 
Krisecentrene kan sammensætte finansieringen af deres efterværnstilbud på flere måder, og 
midlerne behøver ikke kun komme fra ét sted. Ud af de 26 krisecentre, der tilbyder efterværn, 
finansierer 14 krisecentre deres efterværnstilbud via driftsmidler, otte krisecentre har bl.a. 
indregnet efterværnstilbuddet i taksten, to krisecentre har bl.a. en særtakst for denne ydelse, 
tre krisecentre anvender bl.a. statslige puljemidler, fire krisecentre finansierer bl.a. tilbuddet 
gennem private fonde, og fem krisecentre oplyser, at efterværnet bl.a. finansieres af  
§ 18-midler, frivillig arbejdskraft og egne midler, idet kvinderne deltager i centrets egne 
aktiviteter. 
 
Tilsyn med krisecentrene 
Efter retssikkerhedslovens § 16 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de 
kommunale opgaver løses, både i forhold til tilbuddenes indhold og måden, hvorpå opgaverne 
løses. Regionerne skal, efter Servicelovens § 5, stk. 1 og 7, føre tilsyn med tilbud, som de ef-
ter aftale med de under regionerne hørende kommuner har etableret, herunder også § 109-
tilbud. Undtaget er tilbud, hvor en kommune har indgået en generel aftale om anvendelse af 
tilbuddet, herunder om tilsyn.  
 
I 2011 oplyser 34 ud af de 39 krisecentre, at kommunen eller regionen har ført tilsyn med dem. 
I 2010 blev der ført tilsyn med 33 ud af 33 krisecentre. I 2011 er der ikke ført tilsyn med Dansk 
Kvindesamfunds Krisecenter44, Herfølge Krisecenter, Hobro Krisecenter, Næstved Krisecenter 
og Roskilde Krisecenter. Ses der bort fra de seks krisecentre, der i 2010 ikke deltog i den del 
af statistikken der omhandler krisecentrenes organisatoriske forhold, således at tallene fra 
2010 er sammenlignelige med dem fra 2011, er der i 2011 ført tilsyn med 28 ud af 33 
krisecentre.  
 

                                                
44 Krisecentret sender hver måned en opdatering til kommunen omkring beboerne på centret. Dette gøres efter 
aftale med kommunen. 
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Tilsynet i 2011 har på 18 af krisecentrene omfattet samtlige seks forhold, der er spurgt til. I 
2010 var der ført tilsyn med samtlige forhold på 22 krisecentre. Fire af de 18 krisecentre, hvor 
tilsynet i 2011 har omfattet samtlige seks forhold, har ikke deltaget i den del af statistikken, der 
omhandler krisecentrenes organisatoriske forhold i 2010. Andre forhold, der er blevet ført 
tilsyn med i 2011, er eksempelvis miljømæssige forhold, de pædagogiske forhold, børnenes 
forhold mere generelt og handle-, udviklings- og opholdsplaner. Tabel 58 og Bilag 19 viser, 
hvilke forhold, der er blevet ført tilsyn med.  
 

Tabel 58: Kommuner og regioners tilsyn opdelt efter  forhold, som tilsynet har omfattet. 2011. 

Tilsyn Antal 

Økonomiske forhold 23 

Organisatoriske forhold 26 

Medarbejdersammensætningen 27 

Medarbejdernes faglige kvalifikationer 25 

Krisecentrets fysiske rammer 32 

Tilbuddet til brugerne 32 

Andet 9 

Anm. Det samlede antal af krisecentre giver mere end 34 krisecentre, da tilsynet har omfattet mere end ét forhold på hvert 

krisecenter. 

 

Tre krisecentre oplyser, at kommunen eller regionen fører tilsyn fire gange årligt, 12 
krisecentre oplyser, at tilsynet føres halvårligt, 17 krisecentre at det føres årligt, mens to 
oplyser, at der hvert andet år føres tilsyn med dem. Derudover føres der tilsyn med et 
krisecenter hver tredje måned, et andet føres der, i form af et anmeldt og et uanmeldt besøg, 
tilsyn med halvårligt, mens der føres anmeldt tilsyn med et tredje krisecenter hvert andet år og 
desuden suppleres med uanmeldte besøg løbende. Et krisecenter oplyser desuden, at 
kommunens familierådgiver, der er på krisecentret en gang om ugen, løbende fører tilsyn, 
mens et andet oplyser, at der normalt føres tilsyn årligt, men at der ikke er ført tilsyn i 2011, 
fordi der i kommunen udarbejdes et nyt koncept for tilsynet. Endelig oplyser et krisecenter 
også at der føres tilsyn årligt, men at der skiftes mellem et fagligt tilsyn og et dialogtilsyn hvert 
andet år.  
 
Kommunernes tilsyn med børn og unge på krisecentren e 
Efter servicelovens § 146 har kommunen pligt til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn 
og unge under 18 år i kommunen lever. Kommunen skal føre tilsyn på en sådan måde, at 
kommunen så tidligt som muligt får kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov 
for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år. Børn, der er på krisecenter med deres 
mor, er omfattet af disse bestemmelser.  
 
25 af de 39 krisecentre har i 2011 svaret, at der ved kommunens generelle tilsyn blev spurgt til 
alle børnenes forhold. 11 krisecentre oplyser, at kommunen har ført specifikt tilsyn med alle 
børnene på krisecentret, 11 andre krisecentre oplyser, at der har været ført specifikt tilsyn med 
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nogle af børnene, mens 16 krisecentre oplyser, at der ikke er ført specifikt tilsyn med nogen 
børn. Et af de 16 krisecentre bemærker, at der bliver ført tilsyn med børnene under det 
ordinære tilsyn, men at der ikke er noget specifikt tilsyn. Et sidste krisecenter oplyser ikke, 
hvorvidt der er ført specifikt tilsyn med børnene på krisecentret i 2011, men bemærker, at 
tilsynet har haft møde med børn, der tidligere har boet på krisecentret, og at hensigten med 
børnetilsynet fremadrettet, er at indgå i et visionært samarbejde mellem relevante parter og 
dermed danne best practice på området. Bilag 20 viser oversigter over de tilsyn, der er ført 
med børnene på krisecentrene. 
 
Ydelser udover døgnophold 
Krisecentrene har i 2011 tilbudt ydelser ud over døgnophold, se Bilag 21. Alle 39 krisecentre 
har tilbudt samtaler, generel rådgivning og rådgivning af mor i forbindelse med 
forældrerolle/familiesamtaler. 37 krisecentre har derudover tilbudt rådgivning i forbindelse med 
samværssager, 35 har tilbudt aktiviteter, 33 har tilbudt børnepasning og 27 har tilbudt 
udslusning. 14 krisecentre har tilbudt aflastning, 14 krisecentre har tilbudt psykologsamtaler, 
syv krisecentre har tilbudt bistand til selvhjælpsgrupper, seks krisecentre har tilbudt skole, ét 
krisecenter har tilbudt manderådgivning og ét andet krisecenter har tilbudt bistand i hjemmet 
ved midlertidig tvangsfjernelse af manden. 12 krisecentre har desuden tilbudt diverse andre 
ydelser: Bl.a. kan samtaler med ikke-beboere, parsamtaler, gruppesamtaler, fællesspisning, 
støtte til praktiske gøremål, konflikthåndteringskurser, socialt gruppearbejde, lektiehjælp, 
kvindenetværk og foredrag nævnes.   
 
Tabel 59 viser, hvorvidt de ydelser krisecentrene har tilbudt udover døgnophold, har været 
finansieret gennem opholdstaksten eller udover taksten.  
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Tabel 59. Tilbud på krisecentrene udover døgnophold  og finansieringen af disse tilbud 

Tilbud 

Antal krisecentre, 
hvor tilbuddet 
tilbydes 
indeholdt i 
taksten 

Antal krisecentre, 
hvor tilbuddet 
tilbydes delvist 
indeholdt i og 
delvist udover 
taksten 

Antal krisecentre, 
hvor tilbuddet 
tilbydes udover 
taksten 

Aktiviteter 31 4 1 

Pasning (når mor fx skal til møde) 32 1 0 

Aflastning 11 1 2 

Samtaler 38 0 1 

Skole 4 0 2 

Psykologsamtaler til kvinderne 7 1 6 

Rådgivning i forbindelse med 
samværssager 

35 1 1 

Rådgivning af mor om forældrerolle 
og/eller familiesamtaler 

36 1 1 

Rådgivning – generelt 37 1 1 

Udslusning 24 1 2 

Bistand til selvhjælpsgrupper 5 0 2 

Bistand i hjemmet ved midlertidig 
tvangsfjernelse af manden 

0 0 1 

Manderådgivning i særlige lokaler 2 0 1 

Andet 7 1 4 
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Bilag 1. Kvinder opdelt efter, hvorvidt de flytter til en anden bopælskommune , end de boede i før 

opholdet på krisecenter, fordelt på krisecentrene. 2011. 
 Ja Nej I alt 

Hellerup 3 11 14 

Danner 4 24 28 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  4 10 14 

Den Åbne Dør 1 3 4 

Egmontgården* - - - 

Fredericia Krisecenter 10 18 28 

Frederikshavn Krisecenter 3 8 11 

Frederikssund Krisecenter 2 7 9 

Frederiksværk Krisecenter 7 37 44 

Haderslev Krisecenter 3 7 10 

Hera Døtrene  5 12 17 

Herfølge Krisecenter 7 5 12 

Herning Krisecenter* - - - 

Hillerød Kvindecenter 1 0 1 

Hjemmet 1 14 15 

Hjørring Krisecenter 3 8 11 

Hobro Krisecenter 1 1 2 

Holstebro Krisecenter 4 12 16 

Horsens Krisecenter 4 2 6 

Krisecenter for Kvinder 3 27 30 

Krisecenter Odense 12 2 14 

Krisecentret Røntofte 7 2 9 

Kvindehjemmet 9 46 55 

Kvindehuset i Lyngby 6 8 14 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 7 10 17 

Kvindekrisecenter Bornholm  1 2 3 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  10 14 24 

Nakskov Krisecenter 1 2 3 

Næstved Krisecenter 8 7 15 

Randers Krisecenter 17 25 42 

Ringsted Krisecenter 8 7 15 

Roskilde Kvindekrisecenter 5 14 19 

Silkeborg Krisecenter 6 2 8 

Svendebjerggård** - - - 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 6 18 24 

Vejle Krisecenter 7 15 22 

Viborg Krisecenter 8 23 31 

Aabenraa Krisecenter 3 10 13 

Århus Krisecenter 8 38 46 

I alt 195 451 646 

* Der forefindes ikke data for henholdsvis Egmontgården og Herning Krisecenter vedrørende dette spørgsmål.** Svendebjerggård 

Krisecenter deltager ikke i denne del af statistikken i år.
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Bilag 2 Kvinder opdelt efter, om kvinden er født i Danmark , fordelt på krisecentrene. 2011.  

 Ja Nej I alt 

Hellerup 8 6 14 

Danner 16 15 31 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  7 10 17 

Den Åbne Dør 2 2 4 

Egmontgården* - - - 

Fredericia Krisecenter 18 21 39 

Frederikshavn Krisecenter 7 4 11 

Frederikssund Krisecenter 5 6 11 

Frederiksværk Krisecenter 32 14 46 

Haderslev Krisecenter 10 2 12 

Hera Døtrene  10 8 18 

Herfølge Krisecenter 9 4 13 

Herning Krisecenter* - - - 

Hillerød Kvindecenter 0 1 1 

Hjemmet 13 6 19 

Hjørring Krisecenter 8 6 14 

Hobro Krisecenter 1 1 2 

Holstebro Krisecenter 9 7 16 

Horsens Krisecenter 3 0 3 

Krisecenter for Kvinder 14 16 30 

Krisecenter Odense 8 6 14 

Krisecentret Røntofte 3 6 9 

Kvindehjemmet 23 50 73 

Kvindehuset i Lyngby 7 11 18 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 11 11 22 

Kvindekrisecenter Bornholm  4 2 6 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  14 12 26 

Nakskov Krisecenter 5 3 8 

Næstved Krisecenter 11 5 16 

Randers Krisecenter 29 18 47 

Ringsted Krisecenter 14 1 15 

Roskilde Kvindekrisecenter 17 3 20 

Silkeborg Krisecenter 5 3 8 

Svendebjerggård** - - - 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 13 14 27 

Vejle Krisecenter 13 12 25 

Viborg Krisecenter 21 13 34 

Aabenraa Krisecenter 6 6 12 

Århus Krisecenter 20 29 49 

I alt 396 334 730 

* Der forefindes ikke data for henholdsvis Egmontgården og Herning Krisecenter vedrørende dette spørgsmål. 

** Svendebjerggård Krisecenter deltager ikke i denne del af statistikken i år. 
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Bilag 3. Kvinder opdelt efter antal døgn , fordelt på krisecentrene. 2011. 

 

0-1 dø
gn 

2-6 dø
gn 

7-30 dø
gn 

31-90 dø
gn 

91-180 dø
gn 

181-365 dø
gn 

O
ver 1 år 

I alt 

G
ennem

snitlig 
opholdslæ

ngde 

Hellerup 5 10 6 11 7 5 0 44 66 

Danner 9 7 11 11 10 5 0 53 62 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  4 10 7 9 6 6 0 42 66 

Den Åbne Dør 0 0 0 1 1 4 1 7 266 

Egmontgården 0 2 3 5 7 15 4 36 198 

Fredericia Krisecenter 8 12 16 14 6 0 0 56 33 

Frederikshavn Krisecenter 3 8 8 4 4 1 0 28 36 

Frederikssund 0 1 3 4 3 1 0 12 81 

Frederiksværk Krisecenter 3 7 16 14 9 0 0 49 41 

Haderslev Krisecenter 4 5 6 4 2 0 0 21 31 

Hera Døtrene  3 9 12 13 3 2 0 42 38 

Herfølge Krisecenter 12 3 10 8 7 1 0 41 46 

Herning Krisecenter 15 19 14 11 1 2 2 64 38 

Hillerød Kvindecenter 1 9 5 6 1 3 0 25 49 

Hjemmet 0 3 6 8 7 0 1 25 72 

Hjørring Krisecenter 2 7 8 7 2 1 0 27 37 

Hobro Krisecenter 7 7 7 5 0 1 0 27 24 

Holstebro Krisecenter 6 14 13 7 2 0 0 42 18 

Horsens Krisecenter 16 20 26 18 3 0 0 83 20 

Krisecenter for Kvinder 11 14 24 13 6 0 0 68 28 

Krisecenter Odense 12 33 29 30 19 0 0 123 35 

Krisecentret Røntofte 6 20 14 13 3 0 0 56 24 

Kvindehjemmet 16 15 18 18 15 25 3 110 101 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 5 14 12 12 1 2 1 47 37 

Kvindehuset i Lyngby 0 5 3 6 7 2 0 23 77 

Kvindekrisecenter Bornholm  3 3 3 2 2 1 0 14 46 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  18 18 18 8 5 4 0 71 31 

Nakskov Krisecenter 7 8 8 6 2 0 0 31 26 

Næstved Krisecenter 3 5 8 10 1 0 1 28 52 

Randers Krisecenter 14 7 20 14 11 1 0 67 38 

Ringsted Krisecenter 4 5 9 13 7 3 0 41 63 

Roskilde Kvindekrisecenter 2 4 4 8 6 3 0 27 66 

Silkeborg Krisecenter 5 5 2 9 4 1 0 26 58 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 5 9 10 3 1 0 0 28 18 

Vejle Krisecenter 15 21 22 13 2 1 1 75 26 

Viborg Krisecenter 5 7 24 12 8 2 0 58 41 

Aabenraa Krisecenter 3 19 10 10 1 2 0 45 33 

Århus Krisecenter 15 30 42 22 12 0 0 121 26 

I alt 247 395 457 382 194 94 14 1.783 - 
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Bilag 4 Børn på krisecenter opdelt efter køn . 2011 
 Pige Dreng  Total 

 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Hellerup 59% 24 42% 17 100% 41 

Danner 48% 11 52% 12 100% 23 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  42% 10 58% 14 100% 24 

Den Åbne Dør 40% 2 60% 3 100% 5 

Egmontgården 51% 24 49% 23 100% 47 

Fredericia Krisecenter 50% 19 50% 19 100% 38 

Frederikshavn Krisecenter 44% 7 56% 9 100% 16 

Frederikssund Krisecenter 38% 6 63% 10 100% 16 

Frederiksværk Krisecenter 45% 28 55% 34 100% 62 

Haderslev Krisecenter 36% 4 64% 7 100% 11 

Hera Døtrene  47% 26 53% 29 100% 55 

Herfølge Krisecenter 58% 11 42% 8 100% 19 

Herning Krisecenter 61% 11 39% 7 100% 18 

Hillerød Kvindecenter 59% 13 41% 9 100% 22 

Hjemmet 55% 12 46% 10 100% 22 

Hjørring Krisecenter 33% 8 67% 16 100% 24 

Hobro Krisecenter 63% 5 38% 3 100% 8 

Holstebro Krisecenter 33% 8 67% 16 100% 24 

Horsens Krisecenter 54% 48 46% 41 100% 89 

Krisecenter for Kvinder 45% 14 55% 17 100% 31 

Krisecenter Odense 47% 46 54% 53 100% 99 

Krisecentret Røntofte 49% 32 51% 33 100% 65 

Kvindehjemmet 55% 28 45% 23 100% 51 

Kvindehuset i Lyngby 49% 21 51% 22 100% 43 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 43% 9 57% 12 100% 21 

Kvindekrisecenter Bornholm  50% 3 50% 3 100% 6 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  49% 22 51% 23 100% 45 

Nakskov Krisecenter 56% 14 44% 11 100% 25 

Næstved Krisecenter 36% 8 64% 14 100% 22 

Randers Krisecenter 59% 34 41% 24 100% 58 

Ringsted Krisecenter 43% 18 57% 24 100% 42 

Roskilde Kvindekrisecenter 68% 13 32% 6 100% 19 

Silkeborg Krisecenter 48% 10 52% 11 100% 21 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 52% 15 48% 14 100% 29 

Vejle Krisecenter 51% 34 49% 33 100% 67 

Viborg Krisecenter 52% 32 48% 30 100% 62 

Aabenraa Krisecenter 44% 18 56% 23 100% 41 

Århus Krisecenter 48% 72 52% 78 100% 150 

Total 49% 720 51% 741 100% 1.461 
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Bilag 5. Børn på krisecenter, opdelt efter barnets alder. 2011 

 0-6-årige 7-12-årige 13-17-årige 18-årige Total 

 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Hellerup 66% 27 17% 7 17% 7 0% 0 100% 41 

Danner 58% 14 38% 9 4% 1 0% 0 100% 24 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  58% 14 33% 8 8% 2 0% 0 100% 24 

Den Åbne Dør 40% 2 60% 3 0% 0 0% 0 100% 5 

Egmontgården 62% 29 21% 10 17% 8 0% 0 100% 47 

Fredericia Krisecenter 50% 19 24% 9 21% 8 5% 2 100% 38 

Frederikshavn Krisecenter 56% 9 31% 5 13% 2 0% 0 100% 16 

Frederikssund Krisecenter 31% 5 69% 11 0% 0 0% 0 100% 16 

Frederiksværk Krisecenter 57% 35 31% 19 13% 8 0% 0 100% 62 

Haderslev Krisecenter 50% 8 38% 6 13% 2 0% 0 100% 16 

Hera Døtrene  64% 34 32% 17 4% 2 0% 0 100% 53 

Herfølge Krisecenter 72% 13 28% 5 0% 0 0% 0 100% 18 

Herning Krisecenter 43% 9 33% 7 24% 5 0% 0 100% 21 

Hillerød Kvindecenter 50% 11 36% 8 14% 3 0% 0 100% 22 

Hjemmet 59% 13 32% 7 9% 2 0% 0 100% 22 

Hjørring Krisecenter 42% 10 38% 9 21% 5 0% 0 100% 24 

Hobro Krisecenter 50% 4 25% 2 25% 2 0% 0 100% 8 

Holstebro Krisecenter 70% 16 22% 5 4% 1 4% 1 100% 23 

Horsens Krisecenter 54% 46 35% 30 9% 8 1% 1 100% 85 

Krisecenter for Kvinder 81% 25 16% 5 3% 1 0% 0 100% 31 

Krisecenter Odense 62% 63 26% 26 11% 11 1% 1 100% 101 

Krisecentret Røntofte 54% 35 25%    16 22% 14 0% 0 100% 65 

Kvindehjemmet 59% 30 29% 15 12% 6 0% 0 100% 51 

Kvindehuset i Lyngby 60% 25 21% 9 19% 8 0% 0 100% 42 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 80% 16 15% 3 5% 1 0% 0 100% 20 

Kvindekrisecenter Bornholm  50% 3 17% 1 33% 2 0% 0 100% 6 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  47% 21 44% 20 9% 4 0% 0 100% 45 

Nakskov Krisecenter 44% 10 39% 9   17% 4 0% 0 100% 23 

Næstved Krisecenter 60% 12 30% 6 10% 2 0% 0 100% 20 

Randers Krisecenter 56% 33 34% 20 10% 6 0% 0 100% 59 

Ringsted Krisecenter 67% 28 26% 11 7% 3 0% 0 100% 42 

Roskilde Kvindekrisecenter 58% 11 37% 7 5% 1 0% 0 100% 19 

Silkeborg Krisecenter 57% 12 19% 4 24% 5 0% 0 100% 21 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 48% 15 39% 12 13% 4 0% 0 100% 31 

Vejle Krisecenter 65% 45 25% 17 10% 7 0% 0 100% 69 

Viborg Krisecenter 54% 33 34% 21 12% 7 0% 0 100% 61 

Aabenraa Krisecenter 54% 22 32% 13 15% 6 0% 0 100% 41 

Århus Krisecenter 62% 94 28% 42 11% 16 0% 1 100% 152 

Total 58% 851 30% 434 12% 174 1% 5 100% 1.464 
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Bilag 6. Er der fra den kommunale sagsbehandlers si de iværksat en §50-undersøgelse. 2011. 
 Ja Nej Der foreligger allerede 

en §50-undersøgelse  
Aftale om iværksættelse af en 
§50-undersøgelse foreligger  

Ved ikke Total 

 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 
Hellerup 22% 2 78% 7 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9 

Danner 59% 13 23% 5 9% 2 5% 1 5% 1 100% 22 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  14% 1 86% 6 0% 0 0% 0 0% 0 100% 7 

Egmontgården - - - - - - - - - - - - 

Fredericia Krisecenter 39% 5 54% 7 0% 0 8% 1 0% 0 100% 13 

Frederikshavn Krisecenter 0% 0 83% 5 17% 1 0% 0 0% 0 100% 6 

Frederikssund Krisecenter 27% 3 46% 5 0% 0 0% 0 27% 3 100% 11 

Frederiksværk Krisecenter 15% 7 63% 29 0% 0 7% 3 15% 7 100% 46 

Haderslev Krisecenter 20% 1 80% 4 0% 0 0% 0 0% 0 100% 5 

Hera Døtrene  15% 2 62% 8 23% 3 0% 0 0% 0 100% 13 

Herfølge Krisecenter 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 

Herning Krisecenter 0% 0 100% 1 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1 

Hillerød Kvindecenter 0% 0 67% 4 0% 0 0% 0 33% 2 100% 6 

Hjemmet 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 

Hjørring Krisecenter 31% 4 23% 3 23% 3 23% 3 0% 0 100% 13 

Hobro Krisecenter 33% 1 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 

Holstebro Krisecenter 29% 2 71% 5 0% 0 0% 0 0% 0 100% 7 

Horsens Krisecenter - - - - - - - - - - - - 

Krisecenter for Kvinder 14% 1 71% 5 0% 0 14% 1 0% 0 100% 7 

Krisecenter Odense 10% 5 45% 22 0% 0 4% 2 41% 20 100% 49 

Krisecentret Røntofte 0% 0 65% 11 0% 0 35% 6 0% 0 100% 17 

Kvindehjemmet 45% 9 50% 10 0% 0 5% 1 0% 0 100% 20 

Kvindehuset i Lyngby 14% 3 59% 13 5% 1 18% 4 5% 1 100% 22 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 0% 0 80% 4 20% 1 0% 0 0% 0 100% 5 

Kvindekrisecenter Bornholm  25% 1 75% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  0% 0 100% 9 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9 

Nakskov Krisecenter 0% 0 100% 4 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 

Næstved Krisecenter 10% 1 80% 8 0% 0 0% 0 10% 1 100% 10 

Randers Krisecenter 11% 5 49% 22 20% 9 9% 4 11% 5 100% 45 

Ringsted Krisecenter 0% 0 70% 16 13% 3 17% 4 0% 0 100% 23 

Roskilde Kvindekrisecenter 21% 3 50% 7 0% 0 29% 4 0% 0 100% 14 

Silkeborg Krisecenter 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 27% 4 40% 6 0% 0 33% 5 0% 0 100% 15 

Vejle Krisecenter 5% 1 95% 19 0% 0 0% 0 0% 0 100% 20 

Viborg Krisecenter 18% 7 74% 29 3% 1 0% 0 5% 2 100% 39 

Aabenraa Krisecenter 0% 0 75% 15 25% 5 0% 0 0% 0 100% 20 

Århus Krisecenter 0% 0 43% 17 10% 4 8% 3 40% 16 100% 40 

Total 15% 81 60% 321 6% 33 8% 42 11% 58 100% 535 
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Bilag 7. Børn på krisecenter opdelt efter, hvorvidt  de har været udsat for fysisk vold indenfor de 

seneste 12 måneder. 2011 
 Ja Nej Total 

 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Hellerup 11% 1 89% 8 100% 9 

Danner 18% 3 82% 14 100% 17 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  14% 1 86% 6 100% 7 

Egmontgården - - - - - - 

Fredericia Krisecenter 39% 5 62% 8 100% 13 

Frederikshavn Krisecenter 13% 1 88% 7 100% 8 

Frederikssund Krisecenter 58% 7 42% 5 100% 12 

Frederiksværk Krisecenter 69% 31 31% 14 100% 45 

Haderslev Krisecenter 80% 4 20% 1 100% 5 

Hera Døtrene  54% 7 46% 6 100% 13 

Herfølge Krisecenter 50% 2 50% 2 100% 4 

Herning Krisecenter 0% 0 100% 1 100% 1 

Hillerød Kvindecenter 83% 5 17% 1 100% 6 

Hjemmet 33% 1 67% 2 100% 3 

Hjørring Krisecenter 46% 6 54% 7 100% 13 

Hobro Krisecenter 0% 0 100% 3 100% 3 

Holstebro Krisecenter 50% 2 50% 2 100% 4 

Horsens Krisecenter - - - - - - 

Krisecenter for Kvinder 17% 1 83% 5 100% 6 

Krisecenter Odense 44% 17 56% 22 100% 39 

Krisecentret Røntofte 29% 5 71% 12 100% 17 

Kvindehjemmet 23% 5 77% 17 100% 22 

Kvindehuset i Lyngby 45% 9 55% 11 100% 20 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 20% 1 80% 4 100% 5 

Kvindekrisecenter Bornholm  25% 1 75% 3 100% 4 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  0% 0 100% 7 100% 7 

Nakskov Krisecenter 67% 2 33% 1 100% 3 

Næstved Krisecenter 36% 4 64% 7 100% 11 

Randers Krisecenter 19% 7 81% 29 100% 36 

Ringsted Krisecenter 44% 10 57% 13 100% 23 

Roskilde Kvindekrisecenter 29% 4 71% 10 100% 14 

Silkeborg Krisecenter 50% 2 50% 2 100% 4 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 63% 5 38% 3 100% 8 

Vejle Krisecenter 25% 6 75% 18 100% 24 

Viborg Krisecenter 20% 8 81% 33 100% 41 

Aabenraa Krisecenter 20% 4 80% 16 100% 20 

Århus Krisecenter 45% 9 55% 11 100% 20 

Total 36% 177 64% 311 100% 488 
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Bilag 8 Børn på krisecenter opdelt efter, hvorvidt de har været udsat for psykisk vold indenfor de 

seneste 12 måneder. 2011 
 Ja Nej Total 

 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Hellerup 33% 3 67% 6 100% 9 

Danner 73% 16 27% 6 100% 22 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  14% 1 86% 6 100% 7 

Egmontgården - - - - - - 

Fredericia Krisecenter 85% 11 15% 2 100% 13 

Frederikshavn Krisecenter 38% 3 63% 5 100% 8 

Frederikssund Krisecenter 83% 10 15% 2 100% 12 

Frederiksværk Krisecenter 87% 39 13% 6 100% 45 

Haderslev Krisecenter 83% 5 17% 1 100% 6 

Hera Døtrene  77% 10 23% 3 100% 13 

Herfølge Krisecenter 100% 4 0% 0 100% 4 

Herning Krisecenter 0% 0 100% 1 100% 1 

Hillerød Kvindecenter 100% 6 0% 0 100% 6 

Hjemmet 0% 0 100% 3 100% 3 

Hjørring Krisecenter 69% 9 31% 4 100% 13 

Hobro Krisecenter 67% 2 33% 1 100% 3 

Holstebro Krisecenter 71% 5 29% 2 100% 7 

Horsens Krisecenter - - - - - - 

Krisecenter for Kvinder 29% 2 71% 5 100% 7 

Krisecenter Odense 58% 23 43% 17 100% 40 

Krisecentret Røntofte 88% 15 12% 2 100% 17 

Kvindehjemmet 96% 21 5% 1 100% 22 

Kvindehuset i Lyngby 74% 17 26% 6 100% 23 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 60% 3 40% 2 100% 5 

Kvindekrisecenter Bornholm  0% 0 100% 2 100% 2 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  70% 7 30% 3 100% 10 

Nakskov Krisecenter 100% 4 0% 0 100% 4 

Næstved Krisecenter 46% 5 55% 6 100% 11 

Randers Krisecenter 76% 32 24% 10 100% 42 

Ringsted Krisecenter 70% 16 30% 7 100% 23 

Roskilde Kvindekrisecenter 86% 12 14% 2 100% 14 

Silkeborg Krisecenter 0% 0 100% 3 100% 3 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 67% 6 33% 3 100% 9 

Vejle Krisecenter 38% 9 63% 15 100% 24 

Viborg Krisecenter 54% 22 46% 19 100% 41 

Aabenraa Krisecenter 95% 19 5% 1 100% 20 

Århus Krisecenter 47% 9 53% 10 100% 19 

Total 68% 347 32% 162 100% 509 
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Bilag 9 Børn på krisecenter opdelt efter, hvordan b arnets helbredstilstand vurderes indenfor de senest e 12 måneder. 2011 

 Rask hele  
tiden 

Enkelte sygdomsepisoder, men 
har ellers været helt rask 

 

Enkelte sygdomsepisoder, og har haft symptomer  
/skrantet/været sløjt i den mellemliggende. tid 

Mit barn har været 
syg det meste af tiden Total 

 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Anta
l Hellerup 0% 0 89% 8 11% 1 0% 0 100% 9 

Danner 6% 1 88% 15 6% 1 0% 0 100% 17 

Dansk Kvindesamfunds 0% 0 100% 7 0% 0 0% 0 100% 7 

Egmontgården - - - - - - - - - - 

Fredericia Krisecenter 8% 1 85% 11 8% 1 0% 0 100% 13 

Frederikshavn Krisecenter 29% 2 71% 5 0% 0 0% 0 100% 7 

Frederikssund Krisecenter 50% 6 42% 5 8% 1 0% 0 100% 12 

Frederiksværk Krisecenter 2% 1 71% 30 17% 7 10% 4 100% 42 

Haderslev Krisecenter 50% 3 17% 1 33% 2 0% 0 100% 6 

Hera Døtrene  23% 3 62% 8 15% 2 0% 0 100% 13 

Herfølge Krisecenter 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 

Herning Krisecenter 0% 0 100% 1 0% 0 0% 0 100% 1 

Hillerød Kvindecenter 25% 1 50% 2 25% 1 0% 0 100% 4 

Hjemmet 33% 1 67% 2 0% 0 0% 0 100% 3 

Hjørring Krisecenter 0% 0 69% 9 23% 3 8% 1 100% 13 

Hobro Krisecenter 0% 0 67% 2 0% 0 33% 1 100% 3 

Holstebro Krisecenter 29% 2 43% 3 29% 2 0% 0 100% 7 

Horsens Krisecenter - - - - - - - - - - 

Krisecenter for Kvinder 14% 1 43% 3 14% 1 29% 2 100% 7 

Krisecenter Odense 14% 6 77% 33 9% 4 0% 0 100% 43 

Krisecentret Røntofte 12% 2 88% 15 0% 0 0% 0 100% 17 

Kvindehjemmet 0% 0 50% 1 0% 0 50% 1 100% 2 

Kvindehuset i Lyngby 17% 4 65% 15 9% 2 9% 2 100% 23 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 20% 1 80% 4 0% 0 0% 0 100% 5 

Kvindekrisecenter Bornholm  67% 2 33% 1 0% 0 0% 0 100% 3 

Kvindernes Krise- og 10% 1 70% 7 10% 1 10% 1 100% 10 

Nakskov Krisecenter 25% 1 50% 2 25% 1 0% 0 100% 4 

Næstved Krisecenter 27% 3 73% 8 0% 0 0% 0 100% 11 

Randers Krisecenter 11% 4 68% 25 19% 7 3% 1 100% 37 

Ringsted Krisecenter 0% 0 70% 16 30% 7 0% 0 100% 23 

Roskilde Kvindekrisecenter 29% 4 64% 9 7% 1 0% 0 100% 14 

Silkeborg Krisecenter 25% 1 75% 3 0% 0 0% 0 100% 4 

Sønderborg Kvinde- og 11% 1 89% 8 0% 0 0% 0 100% 9 

Vejle Krisecenter 23% 5 50% 11 23% 5 5% 1 100% 22 

Viborg Krisecenter 16% 6 68% 26 13% 5 3% 1 100% 38 

Aabenraa Krisecenter 10% 2 85% 17 0% 0 5% 1 100% 20 

Århus Krisecenter 22% 4 67% 12 11% 2 0% 0 100% 18 

Total 15% 69 70% 328 12% 57 3% 16 100% 470 
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Bilag 10. Børn på krisecenter, opdelt efter opholds længde i døgn. 2011 
 0-2 dage 3-7 dage 8-14 dage 15-30 dage 31-60 dage 61-90 dage 91 dage og 

derover 
Total 

 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Hellerup 22% 9 17% 7 0% 0 10% 4 15% 6 12% 5 24% 10 100% 41 
Danner 0% 0 4% 1 4% 1 8% 2 17% 4 13% 3 54% 13 100% 24 
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  8% 2 31% 8 8% 2 4% 1 15% 14 19% 5 15% 4 100% 26 
Den Åbne Dør 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 33% 1 33% 1 33% 1 100% 3 
Egmontgården 0% 0 7% 3 2% 1 9% 4 7% 3 9% 4 67% 30 100% 45 
Fredericia Krisecenter 16% 6 16% 6 21% 8 8% 3 18% 7 8% 3 13% 5 100% 38 
Frederikshavn Krisecenter 0% 0 16% 3 11% 2 11% 2 21% 4 0% 0 42% 8 100% 19 
Frederikssund Krisecenter 0% 0 27% 4 0% 0 0% 0 33% 5 13% 2 27% 4 100% 15 
Frederiksværk Krisecenter 8% 5 11% 7 18% 11 16% 10 8% 5 26% 16 13% 8 100% 62 
Haderslev Krisecenter 20% 2 20% 2 0% 0 30% 3 10% 1 20% 2 0% 0 100% 10 
Hera Døtrene  9% 5 21% 11 9% 5 23% 12 15% 8 13% 7 9% 5 100% 53 
Herfølge Krisecenter 17% 6 0% 0 14% 5 14% 5 8% 3 8% 3 39% 14 100% 36 
Herning Krisecenter 29% 16 16% 9 9% 5 25% 14 18% 10 2% 1 2% 1 100% 56 
Hillerød Kvindecenter 5% 1 24% 5 5% 1 0% 0 43% 9 0% 0 24% 5 100% 21 
Hjemmet 0% 0 14% 3 14% 3 10% 2 33% 7 14% 3 14% 3 100% 21 
Hjørring Krisecenter 4% 1 33% 8 21% 5 0% 0 21% 5 17% 4 4% 1 100% 24 
Hobro Krisecenter 0% 0 38% 3 25% 2 0% 0 38% 3 0% 0 0% 0 100% 8 
Holstebro Krisecenter 19% 4 10% 2 14% 3 29% 6 19% 4 5% 1 5% 1 100% 21 
Horsens Krisecenter 29% 26 25% 22 3% 3 15% 13 17% 15 9% 8 2% 2 100% 89 
Krisecenter for Kvinder 3% 1 23% 7 23% 7 17% 5 13% 4 7% 2 13% 4 100% 30 
Krisecenter Odense 7% 6 7% 6 9% 8 14% 13 17% 15 32% 29 15% 14 100% 91 
Krisecentret Røntofte 22% 14 35% 23 9% 6 12% 8 12% 8 6% 4 3% 2 100% 65 
Kvindehjemmet 14% 7 16% 8 6% 3 16% 8 16% 8 2% 1 29% 14 100% 49 
Kvindehuset Kolding Krisecenter 14% 3 19% 4 19% 4 19% 4 19% 4 5% 1 5% 1 100% 21 
Kvindehuset i Lyngby 9% 4 22% 10 9% 4 7% 3 2% 1 22% 10 29% 13 100% 45 
Kvindekrisecenter Bornholm  14% 1 14% 1 0% 0 0% 0 14% 1 0% 0 57% 4 100% 7 
Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  20% 9 13% 6 17% 8 24% 11 15% 7 4% 2 7% 3 100% 46 
Nakskov Krisecenter 31% 10 6% 2 16% 5 13% 4 6% 2 19% 6 9% 3 100% 32 
Næstved Krisecenter 8% 2 21% 5 0% 0 13% 3 42% 10 8% 2 8% 2 100% 24 
Randers Krisecenter 10% 6 9% 5 20% 12 14% 8 17% 10 15% 9 15% 9 100% 59 
Ringsted Krisecenter 5% 2 10% 4 14% 6 12% 5 21% 9 24% 10 14% 6 100% 42 
Roskilde Kvindekrisecenter 11% 2 16% 3 0% 0 5% 1 26% 5 5% 1 37% 7 100% 19 
Silkeborg Krisecenter 4% 1 4% 1 9% 2 4% 1 13% 3 39% 9 26% 6 100% 23 
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 30% 9 17% 5 37% 11 7% 2 3% 1 7% 2 0% 0 100% 30 
Vejle Krisecenter 25% 17 22% 15 17% 12 19% 13 13% 9 3% 2 1% 1 100% 69 
Viborg Krisecenter 4% 2 16% 9 7% 4 21% 12 12% 7 25% 14 16% 9 100% 57 
Aabenraa Krisecenter 26% 10 18% 7 3% 1 15% 6 31% 12 3% 1 5% 2 100% 39 
Århus Krisecenter 14% 22 19% 29 12% 19 15% 23 8% 12 12% 18 20% 30 100% 153 
Total 14% 211 17% 254 11% 169 14% 211 15% 232 13% 191 16% 245 100% 1.513 
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Bilag 11 Børn på krisecenter opdelt efter, hvor bar net flytter hen umiddelbart efter opholdet på krise center. 2011 
  

Tilbage til den, 
der har udøvet 

vold mod 
barnet/ 

moderen  

 
Tilbage til tidl. 

bopæl uden 
den, der har 

udøvet volden 
 

Til den ikke-
voldelige far  

Til morens 
ikke-voldelige 

kæreste  
Ny bolig  

Andet 
krisecenter  

Familie-
behandlings-
institution e.l.  

Familie 
/venner Andet Ved ikke Total 

 % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal 

Hellerup 0% 0 11% 1 0% 0 0% 0 78% 7 11% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9 

Danner 13% 3 9% 2 0% 0 0% 0 61% 14 13% 3 0% 0 0% 0 4% 1 0% 0 100% 23 

Dansk 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 71% 5 0% 0 0% 0 0% 0 29% 2 0% 0 100% 7 

Den Åbne Dør 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1 

Egmontgården - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fredericia Krisecenter 0% 0 8% 1 0% 0 0% 0 92% 12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 13 

Frederikshavn K.c. 13% 1 0% 0 0% 0 0% 0 88% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 8 

Frederikssund K.c. 0% 0 36% 4 9% 1 0% 0 55% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 11 

Frederiksværk K.c. 12% 6 33% 16 0% 0 4% 2 41% 20 2% 1 6% 3 2% 1 0% 0 0% 0 100% 49 

Haderslev K.c. 0% 0 40% 2 0% 0 0% 0 60% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 5 

Hera Døtrene  0% 0 31% 4 0% 0 0% 0 62% 8 0% 0 0% 0 8% 1 0% 0 0% 0 100% 13 

Herfølge Krisecenter 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 80% 4 0% 0 0% 0 0% 0 20% 1 0% 0 100% 5 

Herning Krisecenter 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1 

Hillerød Kvindecenter 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 6 

Hjemmet 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 67% 2 100% 3 

Hjørring Krisecenter 23% 3 8% 1 0% 0 0% 0 69% 9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 13 

Hobro Krisecenter 0% 0 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 67% 2 100% 3 

Holstebro Krisecenter 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 50% 3 0% 0 0% 0 0% 0 33% 2 17% 1 100% 6 

Horsens Krisecenter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Krisecenter for 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 71% 5 0% 0 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 100% 7 

Krisecenter Odense 2% 1 13% 7 4% 2 0% 0 69% 38 0% 0 0% 0 0% 0 4% 2 9% 5 100% 55 

Krisecentret Røntofte 24% 4 12% 2 0% 0 0% 0 53% 9 12% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 17 

Kvindehjemmet 15% 3 10% 2 0% 0 0% 0 55% 11 0% 0 0% 0 5% 1 15% 3 0% 0 100% 20 

Kvindehuset i Lyngby 4% 1 0% 0 0% 0 0% 0 65% 15 9% 2 4% 1 9% 2 9% 2 0% 0 100% 23 

Kvindehuset Kolding 0% 0 0% 0 0% 0 14% 1 29% 2 29% 2 0% 0 29% 2 0% 0 0% 0 100% 7 

Kvindekrisecenter 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 75% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 

Kvindernes Krise- og 0% 0 22% 2 0% 0 0% 0 78% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9 

Nakskov Krisecenter 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 

Næstved Krisecenter 0% 0 8% 1 0% 0 0% 0 75% 9 8% 1 0% 0 8% 1 0% 0 0% 0 100% 12 

Randers Krisecenter 10% 4 10% 4 0% 0 5% 2 68% 28 2% 1 2% 1 2% 1 0% 0 0% 0 100% 41 

Ringsted Krisecenter 17% 4 13% 3 0% 0 0% 0 39% 9 9% 2 0% 0 13% 3 0% 0 9% 2 100% 23 

Roskilde Kvinde-K.c. 0% 0 0% 0 0% 0 7% 1 71% 10 0% 0 0% 0 21% 3 0% 0 0% 0 100% 14 

Silkeborg Krisecenter 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 

Sønderborg K.C 47% 7 13% 2 0% 0 0% 0 7% 1 0% 0 0% 0 27% 4 7% 1 0% 0 100% 15 

Vejle Krisecenter 0% 0 11% 2 0% 0 0% 0 67% 12 6% 1 0% 0 17% 3 0% 0 0% 0 100% 18 

Viborg Krisecenter 15% 6 20% 8 0% 0 0% 0 45% 18 0% 0 10% 4 5% 2 5% 2 0% 0 100% 40 

Aabenraa Krisecenter 10% 2 10% 2 0% 0 0% 0 65% 13 5% 1 0% 0 0% 0 10% 2 0% 0 100% 20 

Århus Krisecenter 4% 2 20% 10 0% 0 0% 0 43% 21 12% 6 18% 9 0% 0 0% 0 2% 1 100% 49 

Total 7% 48 14% 77 1% 4 1% 6 58% 325 4% 23 3% 18 5% 25 3% 18 2% 13 100% 557 
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Bilag 12 Henvendelser opdelt efter, hvilken ydelse der er givet, fordelt på krisecentrene. 2011. 

 Rådgivning/samtale Rådgivningsforløb Efterværnsrådgivning 

 Antal Antal Antal 

Hellerup 299 3 0 

Danner 1.498 208 331 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  473 9 14 

Den Åbne Dør 105 9 6 

Egmontgården 52 4 0 

Fredericia Krisecenter 319 60 88 

Frederikshavn Krisecenter 83 13 13 

Frederikssund Krisecenter 34 4 3 

Frederiksværk Krisecenter 99 30 37 

Haderslev Krisecenter 262 6 110 

Hera Døtrene  172 28 4 

Herfølge Krisecenter 247 13 19 

Herning Krisecenter 242 1 16 

Hillerød Kvindecenter 131 17 12 

Hjemmet 117 11 0 

Hjørring Krisecenter 57 3 1 

Hobro Krisecenter 44 2 0 

Holstebro Krisecenter 301 9 10 

Horsens Krisecenter 109 7 3 

Krisecenter for Kvinder 477 61 179 

Krisecenter Odense 1.634 40 2 

Krisecentret Røntofte 371 34 52 

Kvindehjemmet 567 20 0 

Kvindehuset i Lyngby 52 2 0 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 128 13 20 

Kvindekrisecenter Bornholm  101 13 13 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  234 27 23 

Nakskov Krisecenter 98 9 4 

Næstved Krisecenter 173 7 27 

Randers Krisecenter 367 20 3 

Ringsted Krisecenter 301 13 16 

Roskilde Kvindekrisecenter 498 6 24 

Silkeborg Krisecenter 100 3 20 

Svendebjerggård 153 0 0 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 586 19 416 

Vejle Krisecenter 245 42 5 

Viborg Krisecenter 170 9 45 

Aabenraa Krisecenter 312 8 44 

Århus Krisecenter 602 25 2 

I alt 11.813 808 1.562 
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Bilag 13 Henvendelser opdelt efter, om der er fysis k plads eller der henvises til anden løsning, forde lt 

på krisecentrene. 2011.  

 Ja  

Ja, men 
krisecentret 
henviser til 

anden løsning 

Nej I alt 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Hellerup 48 17% 6 2% 229 81% 283 100% 

Danner 90 19% 41 9% 338 72% 469 100% 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  48 13% 44 12% 291 76% 383 100% 

Den Åbne Dør 9 8% 5 4% 101 88% 115 100% 

Egmontgården 25 45% 4 7% 27 48% 56 100% 

Fredericia Krisecenter 70 33% 6 3% 136 64% 212 100% 

Frederikshavn Krisecenter 48 54% 1 1% 40 45% 89 100% 

Frederikssund Krisecenter 16 67% 7 29% 1 4% 24 100% 

Frederiksværk Krisecenter 98 77% 10 8% 19 15% 127 100% 

Haderslev Krisecenter 86 54% 9 6% 64 40% 159 100% 

Hera Døtrene  64 59% 17 16% 28 26% 109 100% 

Herfølge Krisecenter 40 26% 8 5% 104 68% 152 100% 

Herning Krisecenter 112 70% 22 14% 27 17% 161 100% 

Hillerød Kvindecenter 30 15% 29 14% 143 71% 202 100% 

Hjemmet 57 54% 30 28% 19 18% 106 100% 

Hjørring Krisecenter 38 67% 4 7% 15 26% 57 100% 

Hobro Krisecenter 29 62% 2 4% 16 34% 47 100% 

Holstebro Krisecenter 114 59% 9 5% 72 37% 195 100% 

Horsens Krisecenter 66 64% 11 11% 26 25% 103 100% 

Krisecenter for Kvinder 96 41% 34 14% 106 45% 236 100% 

Krisecenter Odense 238 44% 42 8% 259 48% 539 100% 

Krisecentret Røntofte 86 36% 52    22% 103 43% 241 100% 

Kvindehjemmet 88 17% 92 17% 353 66% 533 100% 

Kvindehuset i Lyngby 17 22% 6 8% 53 70% 76 100% 

Kvindehuset Kolding Krisecenter 100 57% 18 10% 58 33% 176 100% 

Kvindekrisecenter Bornholm  25 36% 1 1% 43 62% 69 100% 

Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter  130 81% 13 8% 17 11% 160 100% 

Nakskov Krisecenter 58 66% 9 10% 21 24% 88 100% 

Næstved Krisecenter 33 25% 29 22% 70 53% 132 100% 

Randers Krisecenter 157 69% 16 7% 54 24% 227 100% 

Ringsted Krisecenter 82 34% 17 7% 141 59% 240 100% 

Roskilde Kvindekrisecenter 45 21% 31 15% 134 64% 211 100% 

Silkeborg Krisecenter 29 39% 11 15% 35 47% 75 100% 

Svendebjerggård 28 17% 5 3% 128 80% 161 100% 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter 91 78% 20 17% 6 5% 117 100% 

Vejle Krisecenter 97 55% 29 17% 49 28% 175 100% 

Viborg Krisecenter 39 33% 3 3% 76 64% 118 100% 

Aabenraa Krisecenter 126 68% 21 11% 38 21% 185 100% 

Århus Krisecenter 314 71% 40 9% 89 20% 443 100% 

I alt 2.967 41% 755 10% 3.529 49% 7.251 100% 
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Bilag 14 Krisecentre opdelt efter institutionsform.  2011. 
  Kommunal eller 

regional 
institution efter 
SEL § 109 

Selvejende med 
samarbejds-/ 
driftsaftale efter 
SEL § 109 

Selvejende uden 
driftsaftale efter 
SEL § 109 og/eller 
uden 
pladskøbsaftale 

Anden 
institutions-
form 

Danner   X  

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter   X  

Egmontgården X    

Fredericia Krisecenter  X   

Frederikshavn Krisecenter X    

Frederikssund Krisecenter   X  

Frederiksværk Krisecenter    X 

Haderslev Krisecenter  X   

Hellerup Krisecenter  X   

Hera Døtrene (Kalundborg)  X   

Herfølge Krisecenter X    

Herning Krisecenter  X   

Hillerød Krisecenter  X   

Hjemmet (Nykøbing F.)  X   

Hjørring Krisecenter  X   

Hobro Krisecenter X    

Holstebro Krisecenter  X   

Horsens Krisecenter X    

Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg  X   

Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør  X   

Krisecenter for Kvinder (Nørresundby)  X   

Krisecenter Odense X    

Krisecenteret Røntofte  X   

Kvindehjemmet (Jagtvej)  X   

Kvindehuset i Lyngby X    

Kvindehuset Kolding Krisecenter  X   

Kvindekrisecenter Bornholm  X   

Nakskov Krisecenter X    

Næstved Krisecenter    X 

Randers Krisecenter  X   

Ringsted Krisecenter   X  

Roskilde Krisecenter X    

Silkeborg Krisecenter  X   

Svendebjerggård    X 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter    X 

Vejle Krisecenter  X   

Viborg Krisecenter  X   

Aabenraa Krisecenter  X   

Aarhus Krisecenter  X   

I alt 9 22 4 4 

Anm. SEL = Serviceloven. 
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Bilag 15. Krisecentre opdelt efter indtægtskilder. Angivet i 1.000 kr. 2011 . 
 F

orlodsfinansie-
ring/tilskud efter 
S

E
L § 109 

A
ndre tilskud 

P
ladsbetaling 

(fra kom
m

uner) 

kvindernes 
egenbetaling 

S
tatslige 

fonde/puljer 

P
rivate fonde 

A
ndet 

I alt 

Danner   10.243 61 5.856 525  16.685 
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter   4.894 182    5.076 
Egmontgården* 5.0741   2.301  826  7.383 

Fredericia Krisecenter* 2.3462   10013  5027  2.496 

Frederikshavn Krisecenter 2.4613  898 12  13  2.575 

Frederikssund Krisecenter   2.981 14    2.981 

Frederiksværk Krisecenter   3.453   6  3.459 

Haderslev Krisecenter   2.016 61  123 207 2.220 

Hellerup Krisecenter 6.393       6.393 

Hera Døtrene (Kalundborg) 2.3364  2.2719 207    4.814 

Herfølge Krisecenter   5.787 113    5.900 

Herning Krisecenter 2.754   160  45  2.959 

Hillerød Krisecenter   3.223  10 78  3.311 

Hjemmet (Nykøbing F.)    48  15  63 

Hjørring Krisecenter* 2.101   85 12619   2.312 

Hobro Krisecenter 2.244  1.509  20   3.753 

Holstebro Krisecenter   3.90010 9615  10  4.006 

Horsens Krisecenter* 2.900  3.300 147  21  6.368 

Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg* 4.1165  3.41511 9916    7.630 

Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør    256    256 

Krisecenter for Kvinder (Nørresundby) 3.668   120  5834  3.846 

Krisecenter Odense 7.980   384 1.78621 1.91528  12.065 

Krisecenteret Røntofte 2.965       2.965 

Kvindehjemmet (Jagtvej)* 7.804   1.187    8.991 

Kvindehuset i Lyngby         

Kvindehuset Kolding Krisecenter 2.512   150  70  2.732 

Kvindekrisecenter Bornholm* 1.672   28 922 25 7235 1.806 

Nakskov Krisecenter*   2.242 40    2.282 

Næstved Krisecenter* 1.647 2707     27029 2.187 

Randers Krisecenter   4.243 33417  4830 5130 4.676 

Ringsted Krisecenter   5.225  14323 13031 1736 5.515 

Roskilde Krisecenter   5.000 177  6  5.183 

Silkeborg Krisecenter 2.245  2.359 104  18  4.726 

Svendebjerggård* 10.7586     10033 5029 10.908 

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter* 2.183 107 12 6518 16024 36432 2 2.784 

Vejle Krisecenter* 2.727   138    2.865 

Viborg Krisecenter 2.964       2.964 

Aabenraa Krisecenter 2.117     202 31 2.350 

Aarhus Krisecenter* 7.380    1.05025   8.430 

I alt 91.347 280 66.150 6.655 9.140 3.830 513 177.915 

* Tilskuddet ydes efter SEL § 109 og § 110. 
1 Beløbet er eksklusiv moms og modregnet opholdsindtægter. 
2 Fast driftstilskud. 
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3 Beløbet er et korrigeret budget inklusiv trepartsmidler og eksklusiv betaling til og fra kommuner og statsrefusion. 
4 Beløbet er forlodsfinansiering. Krisecentret har umiddelbart ikke haft så mange overnatninger i 2011, som i 2010, 

hvilket betyder, at en del af beløbet skal tilbagebetales i 2012. Taksten beregnes efter gennemsnittet af opholdsdøgnene 

for de to foregående år. 
5 Beløbet er et rammebeløb. 
6 Beløbet er et samlet årligt budget udmeldt af Region Hovedstaden til hele driften. 
7 § 18-midler. 
8 Beløbet er et netto budget, hvori der er indregnet betaling til og fra andre kommuner. 
9 Beløbet er en del af forlodsfinansieringen. 
10 Kvindernes bopælskommune betaler for opholdet. Dette er den takstregulerede pris. Krisecentret har en driftsaftale 

med beliggenhedskommunen. Krisecentret budget for 2011 var på 3,2 mil. kr. 
11 1.748.700 kr. af beløbet er fra beliggenhedskommunen, 1.666.300 kr. af beløbet er fra andre kommuner. Beløbene er 

en del af forlodsfinansieringen. 
12 Beløbet kendes ikke, da det opkræves af beliggenhedskommunen. 
13 Egenbetalingen er ændret i årets løb pga. ny kostorganisering. 
14 Det er meget sjældent, at anbringende kommune opkræver egenbetaling. 
15 Beboerne laver mad i fællesskab, men skal selv betale for maden. Denne forudsætning er i budgettet. Beboerne 

betaler ikke for at bo, men kun for mad 
16 Beløbet er en del af forlodsfinansieringen. 
17 Egenbetalingen dækker indtægter for kost, logi og vask 
18 Det opgivne beløb er hvad der er indgået pr. 31. december 2011, krisecentret har fortsat mange udeståender. 
19 Krisecenterforeningen modtager støtte til frivillige og børneaktiviteter: Krisecenterforeningen modtager støtten og 

bruger pengene til at betale for aktiviteter for frivillige og for børneaktiviteter 
20 Krisecentret har ikke modtaget nogen penge, det er dog uvist om frivilligforeningen, der adskiller sig fra den 

kommunale del af krisecentret, har modtaget nogen. 
21 Familiebehandlingsprojekt, udslusningsprojekt. 
22 § 18-midler og julegaver til frivillige vagter. 
23 Projektmidler vedr. psykologprojekt. 
24 Midler fra tips og lotto. 
25 Projekt på 900.000 kr. udløb ultimo 2011. 
26 Til julearrangementer med beboerne. 
27 Donationer som er øremærket til forskellige formål. 
28 Skoleprojekt og rehabiliteringsprojekt. 
29 Bidrag fra Frelsens Hær. 
30 Donationer. 
31 Diverse øremærkede formål. 
32 Det opgivne beløb er hvad der pr. 31. december 2011 har været krisecentret i hænde. 
33 Bidrag til enkeltprojekt fra privat fond. 
34 Bidrag fra forskellige private fonde. 
35 Moms for 2010. 
36 Bidrag til særlig støtte og undervisning. 
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Bilag 16. Krisecentre opdelt efter antal tilknytted e frivillige vagter. 2011. 
  Ingen frivillige  Antal frivillige 

vagter  Danner  80 
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter  30 
Egmontgården  8 
Fredericia Krisecenter  52 
Frederikshavn Krisecenter  25 
Frederikssund Krisecenter X  
Frederiksværk Krisecenter  14 
Haderslev Krisecenter  56 
Hellerup Krisecenter X  
Hera Døtrene (Kalundborg)  13 
Herfølge Krisecenter  7 
Herning Krisecenter  56 
Hillerød Krisecenter  25 
Hjemmet (Nykøbing F.) X  
Hjørring Krisecenter  88 
Hobro Krisecenter  30 
Holstebro Krisecenter  45 
Horsens Krisecenter  51 
Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg  38 
Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør X  
Krisecenter for Kvinder (Nørresundby)  110 
Krisecenter Odense X  
Krisecenteret Røntofte  16 
Kvindehjemmet (Jagtvej) X  
Kvindehuset i Lyngby X  
Kvindehuset Kolding Krisecenter  40 
Kvindekrisecenter Bornholm  67 
Nakskov Krisecenter  11 
Næstved Krisecenter X  
Randers Krisecenter  12 
Ringsted Krisecenter  17 
Roskilde Krisecenter X  
Silkeborg Krisecenter  65 
Svendebjerggård X  
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter  115 
Vejle Krisecenter  51 
Viborg Krisecenter  40 
Aabenraa Krisecenter  86 
Aarhus Krisecenter X  
I alt 11 1.248 
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Bilag 17 Krisecentre opdelt efter antal pladser per  31.12.2011. 
 Antal pladser til 

kvinder 
Antal pladser til 

børn 
Antal pladser 

samlet 

Danner* 17 17 34 
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter* 8 10 18 
Egmontgården*1 30* 35* 65* 
Fredericia Krisecenter* 5 12* 17* 
Frederikshavn Krisecenter 4 8* 12* 
Frederikssund Krisecenter 5 5 10 
Frederiksværk Krisecenter* 10 16 26 
Haderslev Krisecenter 5 7* 12* 
Hellerup Krisecenter* 11 15 26 
Hera Døtrene (Kalundborg) 8 8 16 
Herfølge Krisecenter* 7 14* 21* 
Herning Krisecenter* 5 5 10 
Hillerød Krisecenter* 6 9 15 
Hjemmet (Nykøbing F.) 2 7  7 
Hjørring Krisecenter 4 6 10 
Hobro Krisecenter* 4 6 10 
Holstebro Krisecenter 6 10* 16* 
Horsens Krisecenter 7 8* 15* 
Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg* 6* 4* 10* 
Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør*3 12 - 12 
Krisecenter for Kvinder (Nørresundby) 6 6 12 
Krisecenter Odense 15 20 35 
Krisecenteret Røntofte4 6 - 6 
Kvindehjemmet (Jagtvej)* 42* 35* 77* 
Kvindehuset i Lyngby 10 15 25 
Kvindehuset Kolding Krisecenter 5 8 13 
Kvindekrisecenter Bornholm 4 6* 10* 
Nakskov Krisecenter 5 10 15 
Næstved Krisecenter 6 8* 14* 
Randers Krisecenter 9 16 25 
Ringsted Krisecenter* 8 12* 20* 
Roskilde Krisecenter* 6 6 12 
Silkeborg Krisecenter 5 12 17 
Svendebjerggård5 25 30 55 
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter* 5 6 11 
Vejle Krisecenter2, 6 10 - 10 
Viborg Krisecenter 7 12 19 
Aabenraa Krisecenter 5 8* 13* 
Aarhus Krisecenter7 16 - 16 
I alt 284 238 465 

* Krisecentrene har specifikt gjort opmærksom på at antallet af pladser kun omfatter § 109-beboere. 

** Antallet af pladser er baseret på et skøn. 
1 Det er udelukkende de voksne beboere der tælles med i pladsnormeringen. Udover det opgivne antal pladser til § 109-

beboere er der også pladser til § 110-beboere (m/k). Krisecentret har i alt 75 pladser til voksne. 
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2 Der er ingen umiddelbar begrænsning på pladser til børn. 

3 Krisecentret er normeret til 12 pladser, otte til kvinder med børn og fire til kvinder uden børn. Hvis mere end to børn 

optager de mere end en plads. 
4 Der er i alt plads til seks kvinder på krisecentret, der er ingen umiddelbar begrænsning på pladser til børn. 
5 Krisecentret har i alt 25 pladser til voksne. Børn tælles ikke med i antallet af pladser, da taksten er afhængig af voksne 

beboere. Børnene følger med og er de facto indeholdt i taksten. Antallet af pladser omfatter både § 109 og § 110 

beboere. Oftest er fordelingen af beboere 50 procent § 109 og 50 procent § 110 på et år, men 80 procent kvinder (både 

§ 109 og § 110). Der kan være alle de børn der medbringes af voksne beboere, men maksimalt 30 ad gangen. Dvs. 25 

voksne og 30 børn. Krisecentret har ingen øremærkede pladser, men rent statistisk bor der ca. 80 procent kvinder og 20 

procent mænd. 
6 Krisecentret har seks rum, men ret normeret til at have ti kvinder boende. 
7 Antallet af pladser til børn er ubegrænset. 
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Bilag 18 Krisecentre opdelt efter antal fraflyttede  kvinder og børn. 2011. 
 Antal kvinder Antal børn 

Danner** 57 36 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter** 39 37 

Egmontgården** 36* 42* 
Fredericia Krisecenter** 53 482 

Frederikshavn Krisecenter 27* 21* 
Frederikssund Krisecenter** 16 14 

Frederiksværk Krisecenter** 56 60 
Haderslev Krisecenter** 25 20 
Hellerup Krisecenter** 45 45 
Hera Døtrene (Kalundborg)** 44* 60* 
Herfølge Krisecenter** 45 53 
Herning Krisecenter** 64 50 
Hillerød Krisecenter** 27 24 
Hjemmet (Nykøbing F.)** 29 47 
Hjørring Krisecenter** 26 19 
Hobro Krisecenter 34 15 
Holstebro Krisecenter** 75 52* 
Horsens Krisecenter 91* 84* 
Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg** 72 107 
Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør** 20 9 
Krisecenter for Kvinder (Nørresundby) 74 38 
Krisecenter Odense** 162 172 
Krisecenteret Røntofte 61 73 
Kvindehjemmet (Jagtvej) 121 65 
Kvindehuset i Lyngby** 66 59 
Kvindehuset Kolding Krisecenter** 97 80 
Kvindekrisecenter Bornholm** 15 8 
Nakskov Krisecenter** 41 37 
Næstved Krisecenter** 38 38 
Randers Krisecenter 69 60 
Ringsted Krisecenter** 41 43 
Roskilde Krisecenter** 31 20 
Silkeborg Krisecenter** 33 23 
Svendebjerggård 61 41 
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter** 33 31 
Vejle Krisecenter 75 70 
Viborg Krisecenter 57 67 
Aabenraa Krisecenter 49 43 
Aarhus Krisecenter** 152 147 
I alt 2.157 1.958 

* Antallet er baseret på et skøn. 

** Krisecentrene har specifikt gjort opmærksom på at antallet af pladser kun omfatter § 109-beboere. 
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Bilag 19 Krisecentre opdelt efter kommunen eller re gionens tilsyn. 2011. 

  

Ø
konom

iske 
forhold 

O
rganisatoriske 

forhold 

M
edarbejdersam

m
ensæ

tning 

M
edarbejdernes 

faglige 
kvalifikationer 

K
risecenterets 

fysiske ram
m

er 

T
ilbuddet til 

brugerne 

A
ndet 

Ingen tilsyn 

Danner  X X X X X   

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter        X 

Egmontgården  X X X X X X  

Fredericia Krisecenter X X X X X X X  

Frederikshavn Krisecenter X X X X X X   

Frederikssund Krisecenter X X   X    

Frederiksværk Krisecenter X X X X X X   

Haderslev Krisecenter X X X X X X X  

Hellerup Krisecenter X X X X X X   

Hera Døtrene (Kalundborg) X X X X X X   

Herfølge Krisecenter        X 

Herning Krisecenter     X X X  

Hillerød Krisencenter  X   X X   

Hjemmet (Nykøbing F.) X X X X X X X  

Hjørring Krisecenter X X X X X X   

Hobro Krisecenter        X 

Holstebro Krisecenter       X  

Horsens Krisecenter X X X X X X   

Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg X X X X X X   

Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør X X X X X X X  

Krisecenter for Kvinder (Nørresundby) X X X X X X X  

Krisecenter Odense X X X X X X   

Krisecenteret Røntofte  X X  X X   

Kvindehjemmet (Jagtvej)  X X X X X   

Kvindehuset i Lyngby X X X X X X   

Kvindehuset Kolding Krisecenter    X X X X  

Kvindekrisecenter Bornholm X  X   X   

Nakskov Krisecenter     X X   

Næstved Krisecenter        X 

Randers Krisecenter X X X X X X   

Ringsted Krisecenter  X   X X   

Roskilde Krisecenter        X 

Silkeborg Krisecenter X X X X X X   

Svendebjerggård X X X  X X   

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter X  X X X X   

Vejle Krisecenter X  X X X X   

Viborg Krisecenter X X X X X X   

Aabenraa Krisecenter X X X X X X   

Aarhus Krisecenter   X X X X   

I alt 23 26 27 25 32 32 9 5 
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Bilag 20 Krisecentre opdelt efter kommunens tilsyn med børn og unge under 18 år. 2011. 
  Alle børn Nogle børn Ingen børn 

Danner   X 
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter   X 
Egmontgården   X 
Fredericia Krisecenter X   
Frederikshavn Krisecenter  X  
Frederikssund Krisecenter X   
Frederiksværk Krisecenter  X  
Haderslev Krisecenter X   
Hellerup Krisecenter   X 
Hera Døtrene (Kalundborg)   X 
Herfølge Krisecenter X   
Herning Krisecenter X   
Hillerød Krisecenter   X 
Hjemmet (Nykøbing F.)  X  
Hjørring Krisecenter   X 
Hobro Krisecenter   X 
Holstebro Krisecenter X   
Horsens Krisecenter  X  
Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg X   
Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør  X  
Krisecenter for Kvinder (Nørresundby)   X 
Krisecenter Odense X   
Krisecenteret Røntofte X   
Kvindehjemmet (Jagtvej)   X 
Kvindehuset i Lyngby  X  
Kvindehuset Kolding Krisecenter   X 
Kvindekrisecenter Bornholm   X 
Nakskov Krisecenter  X  
Næstved Krisecenter  X  
Randers Krisecenter X   
Ringsted Krisecenter  X  
Roskilde Krisecenter   X 
Silkeborg Krisecenter   X 
Svendebjerggård*  X  
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter**    
Vejle Krisecenter   X 
Viborg Krisecenter X   
Aabenraa Krisecenter  X  
Aarhus Krisecenter***    
I alt 11 11 15 

* Krisecentret oplyser, at der efter underretning bliver ført tilsyn med nogle børn.  

** Krisecentret oplyser, at tilsynet er under udvikling: Tilsynet har haft møde med tidligere børnebeboere med henblik på, 

at krisecentret i samarbejde med tilsynet udvikler best practice på børneområdet. 

*** Krisecentret oplyser, at der bliver ført tilsyn med børnene under det ordinære tilsyn, men at der ikke er noget specifikt 

tilsyn med børnene. 

 



  

 -115- 

Bilag 21 Krisecentre opdelt efter tilbud udover døg nophold. 2011. 

  

A
ktiviteter 

P
asning 

A
flastning 

S
am

taler 

S
kole 

P
sykologsam

taler til kvinderne 

R
ådgivning i forbindelse m

ed 

sam
væ

rssager
 

R
ådgivning af m

or om
 foræ

ldrerolle 

og/eller fam
iliesam

taler
 

R
ådgivning - generelt 

U
dslusning 

B
istand til selvhjæ

lpsgrupper 

B
istand i hjem

m
et ved m

idlertidig 

T
vangsfjernelse af m

anden
 

M
anderådgivning 

A
ndet 

Danner X X X X X X X X X X X       
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter X   X   X X X X        
Egmontgården X   X   X X X       X 
Fredericia Krisecenter X X X X   X X X X        
Frederikshavn Krisecenter X X  X  X X X X X      X 
Frederikssund Krisecenter X X X X X X X X X X    X X 
Frederiksværk Krisecenter X X  X X  X X X X        
Haderslev Krisecenter X X X X   X X X X        
Hellerup Krisecenter X   X   X X X X        
Hera Døtrene (Kalundborg) X X  X   X X X         
Herfølge Krisecenter X X  X   X X X X        
Herning Krisecenter X X  X   X X X X        
Hillerød Krisecenter X X X X   X X X X        
Hjemmet (Nykøbing F.)    X  X X X X X        
Hjørring Krisecenter X X X X   X X X X        
Hobro Krisecenter X X  X    X X         
Holstebro Krisecenter X X X X  X X X X X X       
Horsens Krisecenter X X  X   X X X         
Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg X X  X  X X X X X X X   X 
Krise- og Familieherberget Den Åbne Dør X X X X   X X X X X     X 
Krisecenter for Kvinder (Nørresundby)    X   X X X X        
Krisecenter Odense X X X X X X X X X X    X   
Krisecenteret Røntofte    X X X X  X         
Kvindehjemmet (Jagtvej) X X  X   X X X X      X 
Kvindehuset i Lyngby X X  X   X X X X X     X 
Kvindehuset Kolding Krisecenter    X  X X X X  X       
Kvindekrisecenter Bornholm X X  X  X X X X X        
Nakskov Krisecenter X X X X  X X X X         
Næstved Krisecenter X X X X  X X X X X X     X 
Randers Krisecenter X X  X X X X X X X      X 
Ringsted Krisecenter X X X X  X X X X         
Roskilde Krisecenter X X  X   X X X X        
Silkeborg Krisecenter X X  X   X X X X        
Svendebjerggård X X  X   X X X       X 
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter X X  X    X X X    X X 
Vejle Krisecenter X X X X   X X X         
Viborg Krisecenter X X  X   X X X X        
Aabenraa Krisecenter X X X X   X X X         
Aarhus Krisecenter X X  X   X X X       X 
I alt  35 33 14 0 6 14 37 38 39 27 7 1 3 12 
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Bilag 22. Indflytningsskema 2011 
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Bilag 23 Børneskema 2011 
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Bilag.24. .Henvendelsesskemaet 2011 
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Bilag 25.Oplysningsskemaet:2011   
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