


LOKK Børnestatistik 2005 

Gitte Tilia 



2

© VFC Socialt Udsatte og LOKK, 2006 

Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 
Henvendelse vedrørende børnestatistikkens indhold kan ske til forfatteren eller LOKK 

Gitte Tilia 
LOKK Børnestatistik 2005 

ISBN-13: 978-87-91509-42-1 
ISBN-10: 87-91509-42-4 

1. udgave, 1. oplag. 
Trykt i 130 eksemplarer 

Publikationen kan downloades fra www.vfcudsatte.dk eller www.lokk.dk.

Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte  LOKK 
Suhmsgade 3, st.    c/o 3F 
1125 København K.    Kampmannsgade 4 
Tlf. 33 17 09 00    1790 København V 
Fax. 33 17 09 01    Tlf. 32 95 90 19 
kbh@vfcudsatte.dk    Fax. 32 95 90 69 
     sekretariat@lokk.dk 

VFC Socialt Udsatte er en selvejende institution under Socialministeriet. 

Centrets formål er at indsamle, udvikle og formidle viden og praksiserfaring om socialt udsatte grupper. Centret 
skal desuden bidrage til udvikling af det sociale arbejdes metoder og medvirke til udvikling af handlingsperspekti-
ver og konkrete løsningsforslag. 

Vi udfører undersøgelser, evalueringer, analyser og kortlægninger. Desuden tilbydes konsulentbistand i forbindelse 
med bl.a. metodeudvikling og udviklingsopgaver, faglig vejledning og undervisning.. Vi løser opgaver i hele det 
offentlige system, særligt for statslige, amtslige og kommunale myndigheder, samt for private og frivillige organisati-
oner. Vi arbejder både med rekvirerede opgaver og efter aftale med Socialministeriet. 

Læs mere på www.vfcudsatte.dk

LOKK’s formål: LOKK er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte 
krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn. 

Læs mere på www.lokk.dk 



3

Indholdsfortegnelse 

1. INDLEDNING............................................................................................................... 7

2. SAMMENFATNING ..................................................................................................... 9

2.1 Sammenfatning ......................................................................................................................................9

2.2 Perspektivering ....................................................................................................................................13

3. METODE...................................................................................................................... 15

4. BØRNENES BAGGRUND.......................................................................................... 16

4.1 Børnenes køns - og aldersfordeling ....................................................................................................16

4.2 Børnenes nationalitet...........................................................................................................................17

5. OPHOLD PÅ KRISECENTER. .................................................................................. 20

5.1 Længden af ophold på krisecenter .....................................................................................................20

5.2 Ophør af daginstitution og skole ........................................................................................................22

5.3 Ophør i daginstitution/skole i relation til nationalitet ......................................................................24

6. BØRNENES OPLEVELSER MED VOLD ................................................................ 28

6.1 Børnenes erfaringer med vold i hjemmet ..........................................................................................29

6.2 Voldens karakter .................................................................................................................................30

6.3 Voldsudøveren .....................................................................................................................................31

6.4 Vold mod barnet i relation til køn, alder og nationalitet..................................................................32

6.5 Børnenes overværelse af vold mod moderen.....................................................................................34

7. SAMVÆR MED EN VOLDSUDØVENDE FAR........................................................ 36

7.1 Forældremyndighed ............................................................................................................................36

7.2 Samvær.................................................................................................................................................37

7.3 Børn der har samvær med voldsudøvende far..................................................................................38

7.4 Fastsættelses af samværet ...................................................................................................................40

7.5 Hyppighed af samvær..........................................................................................................................41

7.6 Reaktioner på samvær med voldsudøvende far ................................................................................42



4

8. MISBRUG OG SINDSLIDELSE I NÆRMESTE FAMILIE..................................... 45

8.1 Misbrug i den nære familie .................................................................................................................45

8.2 Misbrug og nationalitet .......................................................................................................................47

8.3 Misbrug og vold ...................................................................................................................................48

8.4 Psykisk lidelse i nærmeste familie ......................................................................................................48

9. BELASTNINGER ........................................................................................................ 51

9.1 Vurdering af belastning hos barnet ...................................................................................................51

9.2 Belastning i relation til alder, køn og nationalitet.............................................................................53

9.3 Problemer som krisecentret ikke har kunnet afhjælpe ....................................................................54

10. STØTTE FRA SOCIALFORVALTNINGEN ........................................................... 56

10.1 Underretning til socialforvaltningen..................................................................................................56

10.2 Støtte til barnet under opholdet .........................................................................................................58

10.3 Former for støtte til barnet under opholdet ......................................................................................59

10.4 Støtte ved fraflytning...........................................................................................................................60

10.5 Kommunalt tilsyn ................................................................................................................................62

10.6 Hvor flytter børnene hen efter krisecenteropholdet? .......................................................................62

10.7 Støtte fra krisecentrene efter opholdet ..............................................................................................65

11. LITTERATURLISTE ................................................................................................. 66

12. BILAG.......................................................................................................................... 68



5

Tabeller
Tabel 1. Fordeling af børn på krisecentre*................................................................................8

Tabel 2. Børnene fordelt på køn ...............................................................................................16

Tabel 3. Børnene fordelt på alder .............................................................................................16

Tabel 4. Børnene fordelt på køn og alder................................................................................17

Tabel 5. Barnets nationalitet - dansk/ikke-dansk ...................................................................18

Tabel 6. Mødrene fordelt på fødeland......................................................................................19

Tabel 7. Antal døgn barnet har opholdt sig på krisecenter ...................................................20

Tabel 8. Gennemsnitlig opholdslængde...................................................................................21

Tabel 9. Har barnet gået i skole/daginstitution før opholdet på krisecenter fordelt på 
aldersgrupper. I procent. ............................................................................................................23

Tabel 10. Har barnet måttet stoppe i daginstitution/skole ved indflytning på krisecenter fordelt 
på aldersgrupper. I procent........................................................................................................23

Tabel 11. Karakteren af vold mod barnet................................................................................30

Tabel 12. Voldsudøver fordelt på voldens karakter. I procent af alle. ................................31

Tabel 13. Voldsudøvere fordelt på voldens karakter. I procent af voldsudøvere..............31

Tabel 14. Udsat for vold af familiemedlemmer fordelt på køn. I procent. ........................32

Tabel 15. Voldens karakter fordelt på køn. I procent............................................................32

Tabel 16. Har barnet været udsat for vold af familiemedlemmer? Fordelt på aldersgrupper. I 
procent. .........................................................................................................................................33

Tabel 17. Voldens karakter fordelt på aldersgrupper. I procent af aldersgrupperne.........33

Tabel 18. Andelen af børn der har overværet og overhørt vold mod moderen. I procent.35

Tabel 19. Former for vold mod mor, som børnene har været vidne til. I procent. ..........35

Tabel 20. Hvem har forældremyndighed over barnet? ..........................................................37

Tabel 21. Samvær med en fader, der har udøvet vold mod barnet selv, og/eller med en fader, 
hvor barnet har overværet vold mod moderen.......................................................................38

Tabel 22. Om samværet. I procent. ..........................................................................................40

Tabel 23. Hyppighed af samvær................................................................................................41

Tabel 24. Er der et alkohol- eller stofmisbrug i barnets nære familie? I procent. .............45

Tabel 25. Misbrug i nær familie fordelt på familiemedlemmer. I procent. .........................46

Tabel 26. Misbrug i barnets nære familie. Fordelt på rusmidler...........................................47

Tabel 27. Er der medlemmer af den nære familie, der har en psykisk lidelse?...................49

Tabel 28. Underretning af socialforvaltningen om barnets vilkår........................................57



6

Tabel 29. Underretningens form...............................................................................................57

Tabel 30. Etableret støtte til barnet fra socialforvaltningen under opholdet .....................58

Tabel 31. Støtte til barnet fra socialforvaltningen ved udflytningen....................................61

Tabel 32. Fordeling af støtte på foranstaltninger under og efter opholdet. N...................62

Tabel 33. Hvor flytter barnet hen umiddelbart efter opholdet på krisecenter? .................63

Figurer
Figur 1. Børnenes opholdslængde på krisecenter i 2004. I procent.....................................21

Figur 2. Børnenes opholdslængde på krisecenter i 2005. I procent.....................................22

Figur 3. Årsager til stop i daginstitution/skole ved flytning til krisecenter. I procent. .....24

Figur 4. Gik barnet i skole/daginstitution før opholdet på krisecenter fordelt på nationalitet. I 
procent. .........................................................................................................................................25

Figur 5. Er barnet stoppet i daginstitution/skole pga. flytning til krisecenter. I procent. 26

Figur 6. Årsager til ophør i 2005 fordelt på nationalitet. I procent......................................27

Figur 7. Årsager til ophør i 2004 fordelt på nationalitet. I procent......................................27

Figur 8. Har barnet været udsat for vold fra familiemedlemmer?........................................29

Figur 9. Voldens karakter fordelt på nationalitet. I procent. ................................................34

Figur 10. Samvær med en voldsudøvende fader. I procent. .................................................39

Figur 11. Samvær med en voldsudøvende fader. Fordelt på nationalitet. I procent. ........40

Figur 12. Misbrug i den nære familie fordelt på nationalitet. I procent. .............................48

Figur 13. Psykisk lidelse i den nære familie fordelt på nationalitet. I procent....................49

Figur 14. Børnene fordelt på vurderet belastningsgrad. I procent.......................................52

Figur 15. Vurderet belastningsgrad fordelt på køn. I procent. .............................................53

Figur 16. Vurderet belastningsgrad fordelt på nationalitet 2005. I procent........................54

Figur 17. Underretning af socialforvaltningen fordelt på nationalitet. I procent...............58

Figur 18. Støtte under opholdet fordelt på belastningsgrad i 2005. I procent. ..................59

Figur 19. Former for støtte til barnet fordelt på nationalitet i 2005. I procent..................60

Figur 20. Støtte ved fraflytning fordelt på belastningsgrad i 2005. I procent.....................61

Figur 21. Hvor flytter barnet hen efter krisecenteropholdet fordelt på nationalitet i 2005? I 
procent. .........................................................................................................................................64

Figur 22. Hvor flytter barnet hen efter krisecenteropholdet fordelt på nationalitet i 2004? I 
procent. .........................................................................................................................................64



7

1. Indledning
LOKK’s børnestatistik 2005 bygger på oplysninger om 1681 børn indhentet på 33 krisecentrer i 
perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Rekvirent af undersøgelsen er Landsorganisatio-
nen af kvindekrisecentre LOKK, og undersøgelsen er udført af Videns- og Formidlingscenter 
for Socialt Udsatte. Minister for Ligestilling har finansieret undersøgelsen og rapporten.   

Det er andet år LOKK udsender en landsdækkende børnestatistik på krisecenterområdet. Ud-
vikling af en børnestatistik på området er resultatet af en voksende opmærksomhed på børns 
vilkår i forbindelse med ophold på krisecentre og på et øget fokus på voldsramte børn generelt. 
Statistikken er en fortsættelse og videreudvikling af det undersøgelsesarbejde om børn på krise-
centre, der har været udført siden Socialministeriet etablerede den såkaldte Krib-pulje i 1996.  

2005-udgaven af statistikken følger i videst muligt omfang samme opsætning og rækkefølge i 
præsentationen af datamaterialet som 2004-statistikken. Hensigten med dette er at gøre det mu-
ligt at sammenligne tallene år for år og kunne pege på eventuelle udviklingstendenser eller stag-
nation og forskydning inden for forskellige områder. Ud over en række gennemgående spørgs-
mål er det hensigten hvert år at kaste lys over et eller flere særligt udvalgte områder. I 2004 var 
der således lagt særlig vægt på at få et billede af de forskellige belastninger, som er en del af op-
vækst- og livsvilkårene for børn i voldsramte familier. I 2005 har der været et særligt fokus på 
børnenes samvær med en eventuelt voldelig far, og resultaterne heraf præsenteres i et særligt 
kapitel. I lighed med sidste år er det også i år i fokus, at ca. halvdelen af de børn, der kommer på 
krisecenter, har anden etnisk baggrund end dansk. Formålet hermed er at få et billede af, om 
disse børn har andre vilkår end danske børn og i forlængelse heraf skabe et grundlag for vurde-
ring og beslutning om en eventuel særlig indsats for denne gruppe af børn.   

En ny analyse fra Socialforskningsinstituttet viser at børn fra brudte familier, hvor moderen er 
blevet mishandlet, hører til blandt de 10 procent af danske børn, der har en særlig risiko for at 
føre vanskeligheder med sig videre i livet 1. Der er derfor alt mulig grund til fortsat at have fokus 
på disse børn for at kunne etablere en tidlig forebyggende indsats. 

Udover børnestatistikken udgiver LOKK hvert år LOKK Årsstatistik, der registrerer en række 
informationer om de kvinder - dvs. børnenes mødre - der benytter krisecentertilbuddet. Se mere 
herom i LOKK Årsstatistik 2005.   

Konsulent Mette Højte Jensen har stået for udarbejdelse af spørgeskema og manual, studenter-
medarbejder Christina Hansen har været ansvarlig for bearbejdning af indkomne skemaer, stati-
stiske kørsler og tabel- og figurlayout, mens konsulent Gitte Tilia har stået for analysen og sam-
menskrivning af rapporten. Vi har igen i år haft stort udbytte af tæt sparring med LOKK’s bør-
nestatistikgruppe.

En særlig tak til de børn og kvinder, der har deltaget, og de pædagoger og andre medarbejdere på 
krisecentrene, der har udført et meget stort og kvalificeret arbejde i forbindelse med udfyldelse 
af spørgeskemaerne.  

Følgende krisecentre har deltaget i undersøgelsen. Spørgeskemaerne er indrapporteret kvartals-
vis. 

1 Else Christensen, 2006: ”Opvækst med særlig risiko. Indkredsning af børn med behov for en tidlig forebyggende 
indsats”. Socialforskningsinstituttet 06:04   
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Tabel 1. Fordeling af børn på krisecentre*

Antal Procent 

Boligfondens 59 4

Dannerhuset 68 4

Fredericia 38 2

Frederikshavn 31 2

Frederiksværk 61 4

Haderslev 23 1

Herning 55 3

Hillerød 57 3

Hjørring 35 2

Hobro 28 2

Holstebro 53 3

Horsens 26 2

Jagtvej, Kbh. 99 6

Kalundborg 34 2

Kolding 47 3

Køge 29 2

Lyngby 60 4

Nakskov 46 3

Næstved 29 2

Nørresundby 27 2

Odense 139 8

Randers 84 5

Ringsted 77 5

Roskilde 10 1

Rønne 30 2

Røntofte 53 3

Silkeborg 61 4

Sønderborg 39 2

Thisted 35 2

Vejle 59 4

Viborg 37 2

Aabenraa 45 3

Århus 107 6

Total 1681 100

* Esbjerg, Hirtshals og Nykøbing F. deltager 
efter eget valg ikke i undersøgelsen. 

I alt 1822 børn var i 2005 indskrevet på ovennævnte krisecentre. Der er udfyldt spørge-
skemaer på 1681 børn. Svarprocenten er således 92 procent, hvad der må siges at være 
meget tilfredsstillende. 

Bagerst i rapporten findes en række bilag hvoraf der fremgår, hvordan svarene på nogle 
af undersøgelsens kernespørgsmål fordeler sig på de enkelte krisecentre.  

Kildehenvisninger findes i de uddybende kapitler, og en samlet oversigt over den an-
vendte litteratur findes på side 66-67. 

Esbjerg den 31. marts 

Gitte Tilia 
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2. Sammenfatning 
På de følgende sider sammenfattes undersøgelsens resultater kort, og der peges på nogle 
perspektiver af undersøgelsens resultater. For en nærmere uddybning henvises læseren til 
de efterfølgende kapitler. 

2.1 Sammenfatning 

Kapitel 3 beskriver kort metode i indsamling og bearbejdning af data. 

Kapitel 4 behandler børnenes baggrund med hensyn til aldersfordeling, køn og nationali-
tet. Hovedparten af børn på krisecentre er små børn. En forklaring herpå kan være at 
fysisk vold i hjemmet ifølge undersøgelser2 er af størst omfang tidligt i ægteska-
bet/parforholdet, mens børnene er små. I 2005 er 60 procent af børnene på krisecenter i 
aldersgruppen 0-6 år, 29 procent er mellem 7 og 12 år, og 11 procent af børnene er i 
aldersgruppen 13-17 år. Der er en lille overvægt af drenge i det samlede materiale, men 
fordelingen af drenge og pige på aldersgrupperingerne er mere ligelig sammenlignet med 
2004. Der er dog stadig flere drenge blandt de yngste og flere piger blandt de ældste. I 
den yngste alderskategori udgør drengene 54 procent, mens pigerne er overrepræsente-
rede i aldersgruppen 7-12 år med 52 procent og blandt de 13-17 år med 60 procent. 
Overrepræsentationen af piger blandt de ældste af børnene blev også fundet af Behrens 
2002.

49 procent af mødrene til de børn, der indgår i undersøgelsen, er født i Danmark. Det er 
et fald i forhold til 2004, hvor mødre født i Danmark udgjorde 54 procent af alle mødre. 
Blandt de mødre, der ikke er født i Danmark, kommer hovedparten fra flygtningeprodu-
cerende lande (Irak, Somalia, Libanon, Bosnien, Sri Lanka og Iran) og fra de gamle ind-
vandrerlande (Tyrkiet, Pakistan og Marokko). Der er også en del mødre fra Grønland, 
dog væsentlig færre end året før. 

Når det drejer sig om børnenes nationalitet, kategoriseres et barn som dansk, hvis mindst 
én af forældrene både er født i Danmark og har dansk nationalitet. Efter denne definiti-
on er 51 procent af børnene danske og 44 procent er ’ikke-danske’. Det er en stigning i 
andelen af ikke-danske børn på 8 procentpoint. For 5 procents vedkommende mangler 
information.
Kapitel 5 belyser hvad krisecenteropholdet bevirker af omskiftelser i barnets hverdag. De 
fleste ophold på krisecentre er forholdsvis korte. 18 procent af børnene opholder sig på 
krisecentret mellem 0 og 2 dage, og halvdelen – 51 procent – har ophold på 14 dages 
varighed eller derunder. Det er et fald i antallet af de korte ophold i forhold til 2004, 
hvor 54 procent havde den type ophold. 20 procent har ophold, der varer fra 1 til 3 må-
neder, og ca. 10 procent har ophold der varer ud over tre måneder. Behrens (2002) fandt 
at de ikke-danske børn opholder sig længere på krisecentre end danske børn. I nærvæ-
rende undersøgelse har de danske børn en gennemsnitlig opholdslængde på 31 dage, 
mens de ikke-danske børn har en gennemsnitlig opholdslængde på 38 dage. Forklaringen 
er at de ikke-danske børn er stærkt overrepræsenterede blandt de 10 procent af børnene, 

2 Kitzmann, K.M. et al.(2003): Child Witnesses to Domestic Violence: A Meta-analytic Review. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 71(2). 339-352      
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der har de længste ophold på mere end 3 måneder. På de korte og lidt længerevarende 
ophold fordeler de danske og de ikke-danske børn sig stort set ens. 

For mange børn betyder opholdet på krisecenter at de stopper i den daginstitution eller 
den skole, hvor de går. 60 procent af de 0-6-årige stopper i pasningsordning, og 54 pro-
cent af 7-12-årige stopper i deres skole. For de 13-17-årige er tallet 41 procent. Sammen-
lignet med 2004 er der et lille fald i antallet af børn, der er nødt til at stoppe. Lidt flere 
ikke-danske børn end danske må stoppe i deres institution eller skole. Den hyppigst an-
givne årsag til at barnet stopper, er afstanden til tidligere institution. For trefjerdedele af 
børnene angives denne årsag. For næsten halvdelen (49 procent) af de ikke-danske børn 
angives fare, mens det tilsvarende tal for de danske børn er 45 procent. Ved fare forstås 
fx truslen fra den voldsudøvende person eller risiko for bortførelse. En tredje svarmulig-
hed er uafklaret forældremyndighed. For en tredjedel af børnene af anden etnisk bag-
grund angives denne årsag, mens det for de danske børn drejer sig om en femtedel (der 
kan sættes flere kryds og tallene summer derfor ikke op til 100).   

Kapitel 6 handler om børnenes erfaringer med vold i hjemmet. Årsagen til at børnenes mød-
re kommer på krisecentrene er vold mod kvinden fra ægtefælle eller samlever, men bør-
nene selv udsættes også for vold. 56 procent af børnene i denne undersøgelse har været 
udsat for vold i hjemmet rettet mod deres person. Svaret er helt samstemmende med 
svaret i 2004. Piger og drenge udsættes i lige høj grad for vold, dog er drengene lidt mere 
udsatte for fysik vold, mens pigerne rammes mere end drengene af udelukkende psykisk 
vold. Volden rammer alle aldersklasser af børn. De større børn er dog lidt mere udsatte 
for vold end de 0-6-årige.  

Der skelnes i undersøgelsen mellem forskellige former for vold. En fjerdedel af alle børn 
i undersøgelsen udsættes for både fysisk og psykisk vold, 29 procent udsættes for ude-
lukkende psykisk vold, og 2 procent svarende til 36 børn udsættes for seksuel vold. 
Sammenlignet med 2004 er der en stigning på 1 procent i forhold til seksuel vold. I tal 
svarer det til at 24 børn (af 1730) i 2004 var udsat for seksuel vold mod 36 børn (af 1681) 
i 2005. Med hensyn til nationalitet er der ikke væsentlige forskelle på danske og ikke-
danske børns udsathed for vold, men der er en forskel i karakteren af volden, idet flere 
ikke-danske børn udsættes for både fysisk og psykisk vold og færre for udelukkende psy-
kisk vold. Danske og ikke-danske børn udsættes i lige høj grad for seksuel vold. 

I alle kategorier af vold er det den biologiske far, der har ansvaret for hovedparten af den 
vold, der udøves. 43 procent af børnene i undersøgelsen er udsat for én eller flere former 
for vold fra deres biologiske far.   

Undersøgelser viser at det er ligeså belastende for børn at være vidne til fysisk vold mel-
lem forældre som selv at være udsat for vold i familien. Tre fjerdedele af de børn, der var 
på krisecenter i 2005, har overværet eller overhørt vold mod deres mor. 921 børn har set 
deres mor blive slået og yderligere 267 har været vidne til psykisk vold mod deres mor. 
19 børn har overværet seksuel vold mod moderen.  
Kapitel 7 handler om forældremyndighed og samvær. Voldelige begivenheder i hjemmet ud-
øvet af børnenes far eller moderens samlever er den helt overvejende årsag til at børnene 
sammen med deres mor tager ophold på et krisecenter. Opholdet fører ofte til at 
spørgsmål om forældremyndighed og afgørelse om samvær bliver taget op til revision. 
En del af de børn, der kommer på krisecenter, lever allerede inden opholdet i brudte 
familier eller familier i opløsning. 31 procent af mødrene har forældremyndighed alene 
over barnet, i 44 procent af tilfældene er forældremyndigheden fælles, i 6 procent af til-
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fældene er forældremyndigheden ikke afgjort og 1 procent af mødrene har fået tilkendt 
midlertidig forældremyndighed. For de resterende kendes svaret ikke.

Den forælder, der ikke har barnet boende, har som udgangspunkt ret til samvær. I de 
tilfælde hvor der er tale om en far, der har øvet vold mod barnet og/eller moderen, kan 
samvær være ekstremt belastende for både mor og barn. I denne undersøgelse har 216 
børn samvær med en far der udøvet vold mod barnet selv, og 339 børn har samvær med 
en far, der har udøvet vold mod moderen i barnets nærværelse. I alt 362 eller 22 procent 
af børnene har samvær med en far, der har udøvet vold mod dem eller mod deres mor 
med barnet som vidne. Heraf har 114 af de børn, der selv har været udsat for vold fra 
faderen, yderligere den belastning, at faderen er misbruger med de konsekvenser det kan 
have, når faderen har ansvaret for barnet alene. Der er flere danske end ikke-danske 
børn, der har samvær med en voldelig far. 

Hvis forældrene ikke har kunnet blive enige om samvær, kan statsamtet træffe afgørelse 
om samvær. I en fjerdedel af de sager, hvor der er samvær med en voldelig far, har stats-
amtet fastsat samværet, mens det for 64 procents vedkommende er aftalt mellem foræl-
drene selv. 6 procent af de børn, der har samvær med en voldelig far, har overvåget sam-
vær.

Der har været rejst kritik bl.a. fra LOKK og organisationen Børns Vilkår af, at statsam-
terne og Civilretsdirektoratet, der er ankeinstans for afgørelser truffet i statsamterne, ikke 
i tilstrækkelig grad er opmærksom på følgerne af vold i familien, når der træffes afgørel-
ser om samvær. Specielt er det fremført at der ikke er tilstrækkelig viden om, hvad det 
betyder for børn at have været vidne til vold mod deres mor. I spørgeskemaet er de pæ-
dagoger, der udfylder skemaet, blevet bedt om med egne ord at vurdere, hvordan barnet 
reagerer på samvær med en far, der har optrådt voldeligt. Der er en overvægt at vurde-
ringer med negative reaktioner hos barnet, der viser sig som forskellige grader af angst, 
usikkerhed, vrede og aggressivitet eller som indesluttethed, hyppig gråd, søvnløshed, 
mareridt og spiseforstyrrelser. Men der er også børn, der er meget glade for at være 
sammen med deres far, som giver udtryk for stort savn og som bekymrer sig meget om, 
hvordan deres far har det.

Når sager om samvær skal afgøres, er det derfor meget vigtigt at vurdere hvert enkelt 
tilfælde grundigt. Det bør ikke være udgangspunktet at samvær altid er til barnets bedste. 

Kapitel 8 handler om misbrug og psykisk lidelse i nærmeste familie. Både misbrug og psykisk 
lidelse hos forældre udgør en alvorlig risikofaktor i et barns liv. På spørgsmålet om der 
findes misbrug i den nærmeste familie svares der for en tredjedel af børnene ja. Også når 
det gælder misbrug er den biologisk far den hovedansvarlige. Det misbrug, der angives, 
er overvejende alkoholmisbrug og hashmisbrug. Blandt de misbrugende er der knap ti 
procent, der angiver hårdere stoffer og misbrug af sove- og nervemedicin og smertestil-
lende medicin. Svarene er i overensstemmelse med de tilsvarende svar fra 2004. 

Børn på krisecentre af dansk nationalitet har større risiko for at have misbrugende foræl-
dre end ikke danske børn. Mens der for 43 procent af de danske børn svares ja til mis-
brug i nærmeste familie, er den tilsvarende procent for ikke danske børn 21 procent. Ved 
ikke-procenten er dog også højere for ikke danske.     

At der ofte er sammenhæng mellem vold og misbrug fremgår af mange undersøgelser. 
32 procent af de voldelige fædre har også et misbrug.  
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Når det drejer sig om psykiske lidelser i nærmeste familie, er tallene temmelig usikre og 
andelen af manglende informationer høj. 22 procent svarer bekræftende på, at der er en 
psykisk lidelse hos den ene af forældrene eller hos moderens samlever. Der skelnes mel-
lem diagnosticerede psykisk lidelser og psykisk sårbarhed/ustabilitet. 203 fædre og 176 
mødre har en psykisk lidelse. De biologiske fædre tegner sig for 70 procent af de diagno-
sticerede psykiske lidelser, mens mødrene har den højeste procentandel af psykisk sår-
barhed og psykisk ustabilitet. 

I kapitel 9 fremlægges pædagogernes vurdering af børnene belastningsgrad. Børnene vurderes 
ud fra fire kategorier med stigende belastningsgrad (se mere om de forskellige kategorier 
på side 51). Det vurderes at ca. en femtedel af børnene kan karakteriseres som børn med 
almindelige behov og en tredjedel vurderes at have særlige behov. Dvs. at omkring halv-
delen af børnene indplaceres i de to første kategorier, hvor belastningen endnu ikke er så 
omfattende og de foranstaltninger, der skal til for at hjælpe barnet derfor heller ikke er så 
indgribende. 19 procent vurderes som truede børn med omfattende trivsels- og tilpas-
ningsproblemer og med brug for særlig støtte for at ændre udviklingen. Det er en stig-
ning i forhold til 2004 med 3 procentpoint. 3 procent svarende til 51 børn vurderes som 
problembørn med behov for en decideret behandlingsmæssig indsats. Det er et lille fald 
på ét procentpoint. En fjerdedel af børnene kan ikke indplaceres.  

Kapitel 10  handler om støtte fra socialforvaltningen. Der er igen for 2005 sket en markant 
stigning i krisecentrenes indgivelse af underretning til de sociale forvaltninger. Der sker 
nu underretning for 52 procent af børnenes mod 47 procent i 2004 og 33 procent i Beh-
rens 2002. Stigningen afspejler at krisecentrene vurderer, at der er behov for en forstær-
ket indsats for at få de kommunale myndigheder på banen i forhold til foranstaltninger 
for de udsatte børn. Der er en klar sammenhæng mellem krisecentrenes underretning og 
barnets vurderede belastningsgrad.  

14 procent af børnene får en form for støtte fra socialforvaltningen under opholdet på 
krisecenter. Det er de mest belastede børn, der får den største del af støtten. Det drejer 
sig dog kun om en fjerdedel af de børn, der har allermest brug for støtte, mens tre fjer-
dedele af de mest belastede børn ingen støtte får. Den mest udbredte form for støtte 
under opholdet er psykologhjælp, familiebehandling og en friplads i daginstitution. En 
lidt større andel af børnene får støtte efter udflytning, nemlig 17 procent, og fordelingen 
af støtten ændrer sig, så de mest udsatte modtager en større del af støtten.          

Det er dog påfaldende, at der stadig er over 70 procent af de truede børn og halvdelen af 
børnene i kategorien ’problembørn’, som ikke får nogen former for støtte, når de flytter 
fra krisecentret. 

Når børnene forlader krisecentret, flytter knapt 30 procent til en ny bolig og 20 procent 
flytter tilbage til den tidligere bolig, men uden den voldsudøvende part. Halvdelen af 
børnene starter således en tilværelse uden at dele bolig med den, der har udøvet vold. 22 
procent af børnene flytter dog tilbage til den voldsudøvende mod 20 procent i 2004. 
Næsten dobbelt så mange ikke-danske børn flytter tilbage til voldsudøveren, nemlig 30 
procent mod 16 procent af de danske børn. I 2004 sås sammen tendens, men forskellen 
er øget i 2005. Fere danske børn end ikke-danske børn flytter i en ny bolig, men her er 
forskellen ikke så markant som 2004. De danske børn og deres mødre benytter i større 
udstrækning muligheden for at flytte ind hos familie og venner end de ikke-danske børn.  
Der er særlig grund til bekymring for de børn, der flytter tilbage til voldsudøveren, og det 
er derfor relevant at se på, hvorvidt der ydes støtte fra socialforvaltningen i disse tilfælde. 
På trods af væksten i underretninger fra krisecentrene til socialforvaltninger om børnenes 



13

vilkår, er der kun 11 procent af de børn, der flytter tilbage til voldsudøveren, der får støt-
te fra de kommunale myndigheder. Det drejer sig om 37 børn ud af de 365 børn, der 
flytter tilbage til den voldsudøvende. 

2.2 Perspektivering 

2005-statistikken for børn på krisecentre bekræfter - desværre - mange af resultaterne fra 
2004-statistikken. Over halvdelen af børnene er selv udsat for vold fra deres nærmeste. 
43 procent af børnene oplever at det er deres biologiske far, der er den voldsudøvende. 
Tre fjerdele af de børn, der kommer på krisecenter, er vidne til vold mod deres mor. 
Sammenlignende undersøgelser viser at det at være vidne til fysisk vold mod sin mor har 
lige så alvorlige følger for et barn som selv af være offer for volden. I en omfattende 
amerikansk undersøgelse har man påvist at 63 procent af børn, der lever i familier med 
vold mellem forældrene, udviser målbare tegn på skadelige følgevirkninger, psykologisk, 
socialt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt eller indlæringsmæssigt. Følgerne af at leve med 
volden som et opvækstvilkår er på kort sigt at barnet lever i latent angst for ny vold, og 
at angsten tapper barnet for kræfter og energi og påvirker dets evne til koncentration og 
udfoldelse. På langt sigt medfører oplevelser med vold, manglende voksenomsorg og 
kaotiske livsvilkår i barndommen, en øget risiko for psykiske, sociale og indlæringsmæs-
sige problemer, som kan være af mere varig karakter. Barnets grundlæggende tillid til sin 
omverden og til sig selv lider skade i en familie med vold. 

Men volden er ikke den eneste belastningsfaktor. Ud over den belastning som volden 
udgør, bekræfter 2005-tallene at misbrug og psykisk lidelse blandt barnets nærmeste fo-
rekommer hyppigere hos disse børn end hos andre børn. En tredjedel af børnene har 
misbrug tæt inde på livet i form af en misbrugende far, mor eller samlever med moderen, 
og mere end hvert femte barn har erfaringer med en psykisk lidelse blandt forældre eller 
samlevende. Som en konsekvens af volden har nogle af børnene et meget omskifteligt liv 
med mange ofte dramatiske opbrud. Opbrud og stadige skift under ofte stærkt stressen-
de omstændigheder er en stor belastning i sig selv, og har på længere sigt afgørende be-
tydning for børnenes mulighed for at indgå i stabile netværk i forhold til kammerater, 
daginstitution, skole naboer etc. Samtidig påvirker det børnenes muligheder for sam-
menhæng i deres lærings- og udviklingsforløb med konsekvenser for deres muligheder 
senere i livet. 

Børns samvær med en far der har udøvet vold kan være en ekstrem belastning for både 
mor og barn. Mere end en tredjedel af de børn, der indgår i 2005-statistikken har samvær 
med en far, der har øvet vold mod barnet eller mod barnets mor i barnets nærværelse. 
Man ved at en tredjedel af alle tilfælde af vold mellem ægtefæller eller samlevende par 
finder sted efter at forholdet er opløst. Specielt i perioden lige efter samlivets ophør, er 
kvinden i stor risiko for vold. Der er derfor al mulig grund til at inddrage voldsfaktoren i 
sagsbehandlingen, når der skal træffes afgørelser om samvær. Det er en generel holdning 
at det er til barnets bedste at have kontakt med begge forældre, men erfaringer og under-
søgelser viser at det bestemt ikke altid er tilfældet, når der er tale om samvær med en 
tidligere voldsudøver. Man må derfor opfordre til at de myndigheder, der skal træffe 
afgørelse, når forældrene ikke kan blive enige om samvær, er meget opmærksomme på 
voldsproblematikken og tager hensyn til både barnets og moderens oplevelser og reakti-
oner på volden og mulighederne for at etablere en tryg tilværelse for barnet.  



14

I 2004 sås en voksende indsats fra krisecentrene for at underrette de sociale myndigheder 
om de udsatte børns vilkår. Denne indsats er yderligere forøget med et stigende antal 
underretninger i 2005. Det er dog fortsat vanskeligt at få de sociale forvaltninger på ba-
nen, når det drejer sig om at iværksætte foranstaltninger for de udsatte børn på krisecent-
rene. Meget få kommuner lever op til deres tilsynspligt i forhold til børn på krisecentre, 
og med hensyn til foranstaltninger til børn under og efter opholdet på krisecenter ses 
ingen ændringer til det bedre i forhold til 2004. Alle de børn, der kommer på krisecent-
rene, har været udsat for særlige belastninger, og en fjerdedel af dem vurderes af krise-
centermedarbejderne så belastede, at de i deres adfærd udviser tydelige tegn på dårlig 
trivsel og manglende eller uhensigtsmæssig udvikling på en række felter. Af disse dårligst 
fungerende får mellem halvtreds og halvfjerds procent fortsat ingen hjælp. 
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3. Metode
Datamaterialet til LOKK Børnestatistik 2005 indsamles via et spørgeskema. Spørgeske-
maet er udarbejdet i et samarbejde mellem VFC Socialt Udsatte og LOKK’s statistik-
gruppe. For at sikre en så ensartet forståelse af spørgsmålene som muligt, er der sammen 
med spørgeskemaet udsendt en manual til krisecentrene. Manualen indeholder forklarin-
ger på spørgsmålene og definitioner af centrale begreber.  

Første del af spørgeskemaet udfyldes på baggrund af en samtale mellem mor og barn og 
en børnepædagog eller anden krisecentermedarbejder med kontakt til barnet. Det er kri-
secentermedarbejderen, der udfylder skemaet. Anden del af skemaet udfyldes efter bar-
nets fraflytning fra krisecentret.  

Det er vigtigt for pålideligheden og validiteten af data, at der er etableret en god kontakt 
mellem mor/barn og medarbejderen fra krisecentret, inden samtalen finder sted. En del 
af de spørgsmål, der indgår i skemaet, er af en meget personlig og følsom karakter. De 
handler om vold mod barnet og overværelse af vold mod moderen, om misbrug og 
sindslidelse i familien osv. Det er derfor en forudsætning, at der eksisterer et tillidsfuldt 
forhold mellem udspørgeren og den, der svarer på spørgsmålene, ligesom det er nød-
vendigt at udspørgeren har gjort sig etiske overvejelser over, hvilke reaktioner spørgsmå-
lene kan sætte i gang hos barnet, og hvordan man kan støtte barnet i den forbindelse. 

Når barnet og moderen flytter fra krisecentret registreres oplysninger om opholdets va-
righed, hvor kvinden flytter hen med barnet umiddelbart efter opholdet, aftaler om støtte 
efter opholdet og om eventuel underretning til socialforvaltningen om barnet vilkår.  

Spørgeskemaerne består primært af spørgsmål med lukkede svarkategorier. Ved spørgs-
mål, hvor det ikke er muligt at lave udtømmende kategorier, er det muligt for krisecen-
termedarbejderne at tilføje svarkategorier under ’andet’. Herved kan der i den senere 
analyse tilføjes svarkategorier til brug såvel i afrapporteringen som i forbindelse med 
forbedringer af det efterfølgende års spørgeskemaer. 

Alle beboere på krisecentrene har fået udleveret en folder om samtykke til undersøgel-
sen.  

Børnestatistikskemaet indsamles kvartalsvis hos VFC Socialt Udsatte, hvor de scannes og 
bearbejdes i SPSS. VFC Socialt Udsatte opbevarer og behandler datamaterialet under de 
gældende sikkerhedsregler fra Datatilsynet. Datamaterialet arkiveres hos Dansk Data 
Arkiv.
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4. Børnenes baggrund 

4.1 Børnenes køns - og aldersfordeling 

I lighed med tidligere er der stort set en ligelig fordeling af drenge og piger i det samlede 
materiale, dog med en lille overvægt af drenge.   

Tabel 2. Børnene fordelt på køn 

Antal Procent 

Pige 823 49

Dreng 842 51

Total 16653 100

De små børn mellem 0 og 6 år udgør også i 2005 hovedparten af børnene på krisecentre 
(se tabel 3). Det drejer sig om 60 procent. Gruppen af 7-12-årige udgør 29 procent, mens 
der er 11 procent på 13 år eller derover. To børn er over 18 år, men registrerede som 
børn i følgeskab med en voksen kvinde. Undersøgelser4 peger på at fysisk vold er af 
størst omfang tidligt i ægteskabet/parforholdet, når børnene er mindre, og det kan være 
med til at forklare overvægten af mindre børn på krisecentrene. 

Tabel 3. Børnene fordelt på alder 

Antal Procent 

0-6-årige 1003 60

7-12-årige 489 29

13-17-årige 178 11

18 år og derover 2 0

Total 1672 100

Der en overvægt af drenge blandt de 0-6-årige, mens der er flest piger blandt de ældre 
børn. På krisecentrene ved man, at der findes en gruppe af større børn, som ikke kom-
mer med deres mor på krisecenter. Hvor mange det drejer sig om, hvordan gruppen 
fordeler sig på køn, og hvor disse børn befinder sig, mens moderen er på krisecenter, vil 
det være muligt at få svar på i LOKK Årsstatistikken for 2006. 

3 Når N eller ’total’ ikke altid er 1681, skyldes det uoplyste.

4 Kitzmann, K.M. et al.(2003): Child Witnesses to Domestic Violence: A Meta-analytic Review. Journal of Consulting 
   and Clinical Psychology, 71(2). 339-352      
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Tabel 4. Børnene fordelt på køn og alder 

Pige i % Dreng i % Total N

0-6-årige 46 54 100 992

7-12-årige 52 48 100 484

13-17-årige 60 40 100 178

18 år og derover 50 50 100 2

I alt 49 51 100 1656

Blandt de 0-6-årige udgør drengene 54 procent og pigerne 46 procent, mens det i alders-
gruppe 7-12-årige er pigerne der er i overtal med 54 procent mod drengenes 48 procent. 
I aldersgruppen 13-17-årige er der en større overvægt af piger, nemlig 60 procent mod 40 
procent drenge. Sammenlignet med 2004 - tallene er der dog tale om en mere ligelig for-
deling af kønnene i de forskellige grupper. 

4.2 Børnenes nationalitet. 

Børn på krisecentre udgør en meget heterogen gruppe hvad angår fødeland og nationali-
tet. Det fremgår af årsstatistikken for kvinder på krisecentrene, at kvinder med anden 
etnisk baggrund end dansk er stærkt overrepræsenterede i forhold til deres andel af be-
folkningen. De kommer fra en meget lang række af nationer og har forskellig status med 
hensyn til opholdsgrundlag. Om et barn kan kategoriseres som dansk eller ikke-dansk 
afhænger af såvel fødeland som nationalitet. Spørgeskemaet indeholder oplysninger om 
fødeland og nationalitet for barnet såvel som for både moderen og faderen. 

Ifølge Integrationsministeriets Årbog 2004 (s.10) defineres en person som dansker, hvis 
mindst én af forældrene både er dansk statsborger og født i Danmark. Dvs. at et barn 
klassificeres som dansk, hvis den ene af forældrene er født i Danmark og samtidig har 
dansk statsborgerskab. Det spiller altså ingen rolle, om barnet selv er født i Danmark 
eller har dansk statsborgerskab.  

I denne statistik anvendes en definition, der ligesom Integrationsministeriet ser på hen-
holdsvis faderens og moderens fødeland og nationalitet for at bestemme barnets status 
som dansk eller ikke-dansk. Hvis der udelukkende blev set på barnets fødested og stats-
borgerskab, ville mange børn fremstå som danske, selvom de vokser op i et miljø, der er 
præget af de særlige vilkår, der kendetegner et migrantsamfunds møde med det nye 
hjemland og præget af den kultur, som forældregenerationer repræsenterer. Hvis man 
udelukkende ser på kvindens fødeland og nationalitet, og giver barnet samme status med 
hensyn til nationalitet som moderen, ville man ikke indfange den virkelighed som de 
børn lever i, der har forældre af forskellig status med hensyn til nationalitet.  
Men hvor Integrationsministeriet bestemmer et barns status i relation til forældres føde-
land i kombination med det juridiske begreb statsborgerskab, anvendes i denne undersø-
gelse forældres fødeland kombineret med et nationalitetsbegreb, der går på den kulturelle 
kontekst barnet vokser op i. Et sådan kulturelt nationalitetsbegreb er selvfølgelig mindre 
eksakt og langt mere åben for fortolkning en statsborgerskabsbegrebet, men begrundel-
sen har været, at man herved bedre indfanger betydningen af at vokse op i en anden kul-
turel kontekst i relation til de problemer, der karakteriserer voldsramte familier. Når et 
barn efterfølgende kategoriseres som dansk eller ikke-dansk, er det på baggrund af sidst-
nævnte definition.
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Når man fra LOKK’s side har ønsket at skelne mellem danske og ikke-danske børn, er 
det bl.a. fordi det er vigtigt at få afdækket, om der er forskel i typen af problemer og gra-
den af belastninger hos børn opvokset i en traditionel dansk familie og børn opvokset i 
en familie med anden etnisk baggrund, og dermed også i den indsats, der kan peges på. 

84 procent af de børn, der i 2005 indgår i børnestatistikken, er født i Danmark. Ser vi 
derimod på børnenes nationalitet som defineret i denne statistik, fremgår det at 51 pro-
cent er danske, mens 44 procent er ikke-danske. For 5 procents vedkommende er der 
ikke tilstrækkelig information til at bestemme barnets nationalitet. Det er en stigning i 
antallet af ikke-danske børn i forhold til 2004, hvor 54 procent af børnene blev kategori-
seret som danske, mens 36 var ikke-danske. I 2004 var andelen af børn hvor informatio-
nerne var mangelfulde dog større, nemlig 10 procent, så den reelle stigning kan ikke be-
stemmes nøjagtigt.    

Tabel 5. Barnets nationalitet - dansk/ikke-dansk 

Antal Procent 

Dansk 858 51

Ikke-dansk 741 44

Manglende information 82 5

Total 1681 100

I 2005 kom mødrene til børnene på krisecenter fra 73 forskellige nationer (se tabellen 
nedenfor). Danmark er angivet som fødeland for 49 procent af mødrene svarende til 760 
ud af 1564 mødre. Det tilsvarende tal for 2004 var 54 procent. Der er således tale om en 
stigning i antallet af mødre født uden for Danmark på 6 procentpoint i forhold til 2004, 
en stigning der modsvares i antallet af børn i kategorien ikke-danske, se ovenfor. 

Tyrkiet er, efter Danmark, fødeland for den næststørste gruppe af mødrene. 105 mødre 
svarende til 7 procent er således født i Tyrkiet. Herefter følger Irak med 5 procent, So-
malia, Libanon, Rusland og Bosnien med hver 3 procent og Sri Lanka, Pakistan, Iran og 
Thailand med 2 procent.    

Hvis man ser på de 20 hyppigst forekommende lande, er der som sidste år en overvægt 
af de flygtningeproducerende lande nemlig: Irak (83), Somalia (44), Libanon (42), Bosni-
en (40), Sri Lanka (38), Iran (27), Afghanistan (19), Vietnam (13), Syrien (13) og Kosovo 
(10). Også de gamle indvandrerlande er højt repræsenterede med Tyrkiet som nr. to på 
listen (105), Pakistan (30) og Marokko (14) og Jugoslavien (13). Også Rusland, Thailand, 
Polen og Filippinerne ligger blandt de 20 hyppigst nævnte fødelande med henholdsvis 
40, 46 og 23 og 10 mødre. En medvirkende forklaring herpå kan være at det hyppigt er i 
disse lande, etnisk danske mænd finder kvinder, som de indgår ægteskab med. 23 børn 
har mødre født i Grønland. For 7 procent af kvinderne mangler information om føde-
land.
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Tabel 6. Mødrene fordelt på fødeland5

Antal Procent 

Danmark 760 49

Tyrkiet 105 7

Irak 83 5

Somalia 44 3

Libanon 42 3

Rusland 40 3

Bosnien 40 3

Sri Lanka 38 2

Pakistan 30 2

Iran 27 2

Thailand 26 2

Polen 23 1

Grønland 23 1

Afghanistan 19 1

Marokko 14 1

Jugoslavien 13 1

Vietnam 13 1

Syrien 13 1

Kosovo 10 1

Filippinerne 10 1

Tyskland 9 1

Brasilien 9 1

Zambia 9 1

Jordan 9 1

Norge 9 1

Sverige 8 1

Egypten 7 0

Ukraine 7 0

Congo 7 0

Serbien 6 0

Afrika 6 0

Makedonien 6 0

Færøerne 5 0

Letland 5 0

Togo 5 0

Rumænien 5 0

England 5 0

Sierra Leone 5 0

Kenya 4 0

Kuwait 4 0

Sudan 4 0

5 Nationalitetsbegrebet er ikke brugt entydigt, idet der i 
listen fx findes både navngivne stater i Sydamerika og 
en kategori der hedder Sydamerika. Listen er gengivet 
efter ordlyden på de udfyldte spørgeskemaer.  

Algeriet 4 0

Tanzania 3 0

Island 3 0

Chile 3 0

Etiopien 3 0

Colombia 3 0

Indonesien 3 0

Sydafrika 2 0

Fransk Guinea 2 0

Amerika (USA) 2 0

Ghana 2 0

Armenien 2 0

Kazakstan 2 0

Litauen 2 0

Indien 2 0

Gambia 2 0

Frankrig 2 0

Liberia 2 0

Kina 1 0

Cameroun 1 0

Tunesien 1 0

Spanien 1 0

Burma 1 0

Burundi 1 0

Burkina Faso 1 0

Sydamerika 1 0

Kroatien 1 0

Slovakiet 1 0

Tjekkiet 1 0

Tonga 1 0

Mongoliet 1 0

Total 1564 966

6 At summen af procenter ikke giver 100 skyldes 
af-/oprunding af de enkelte procenter. 
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5.  Ophold på krisecenter.  
I dette kapitel ses på længden af opholdet på krisecentret, og på barnets tilknytning til 
skole eller pasningstilbud, mens det opholder sig på krisecentret. Forud for et barns op-
hold på krisecenter er der i langt de fleste tilfælde gået længerevarende perioder med vold 
eller trusler om vold mod moderen og i mange tilfælde også mod barnet. Denne tilstand 
er naturligvis stærkt belastende for barnet. Med moderens beslutning om at flytte ind på 
et krisecenter opnås en øjeblikkelig beskyttelse mod voldsudøveren, men flytningen er 
for barnet samtidig et brud med den kendte hverdag, med hjemmet og ofte også med de 
institutioner, som barnet plejer at komme i. Indflytning på krisecenter kan betyde et brud 
af midlertidig eller mere vedvarende karakter i børnenes hverdag, ikke kun i forhold til 
den institution, de har været i, men også i forhold til de sociale relationer, de har haft, 
både blandt kammerater og voksne. Sådanne brud er næsten altid svære for børn, men 
ikke nødvendigvis dybt problematiske. Hvis der derimod er tale om manglende kontinui-
tet over en længere periode med hyppige opbrud, er der grund til at antage, at situationen 
er belastende for barnet og påvirker dets muligheder for udvikling på en lang række fel-
ter, læringsmæssigt, socialt etc.        

Hvordan barnet oplever at have en hverdag på et krisecenter belyses mere indgående i 
rapporten: ”Man skal bare sige det”. Etniske minoritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre.
(Nøhr Larsen 2005, LOKK og VFC Socialt Udsatte). 

5.1 Længden af ophold på krisecenter 

Længden af et ophold på krisecenter varierer meget. De fleste ophold er forholdsvis kor-
te. Som det fremgår af tabel 7, er 18 procent kun et døgn eller to på krisecentret. Godt 
halvdelen af de registrerede børn, 51 procent, opholder sig på krisecenter 14 dage eller 
derunder, og 68 procent under en måned. Den sidste tredjedel har længerevarende op-
hold, heraf 10 procent mere end tre måneder. Det svarer til 160 børn. Sammenlignet 
med 2004 er der et lille fald i de helt korte ophold og en tilsvarende stigning i de længe-
revarende ophold svarende til to procentpoint.

Tabel 7. Antal døgn barnet har opholdt sig på krisecenter 

Antal Procent 
Akkumuleret 

procent 
0-2 dage 299 18 18

3-7 dage 293 18 36

8-14 dage 245 15 51

15-30 dage 273 17 68

31-60 dage 226 14 81

61-90 dage 145 9 90

91 dage og derover 160 10 100

Total 1641 100
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Det fremgår af LOKK Årsstatistik 2005 s. 30, at mange af kvinderne og dermed også 
børnene har flere krisecenterophold bag sig (se også Børnestatistikken 2004). Det bety-
der, at der er børn, som sammenlagt kan komme til at tilbringe adskillige måneder på 
krisecenter med de begrænsende muligheder for udvikling og socialt liv, som opholdet 
nødvendigvis har for et barn.

Behrens (2001) fandt i en tidligere undersøgelse at børn fra etniske minoritetsgrupper 
generelt opholder sig længere tid på krisecentrene end danske børn. I Børnestatistikken 
2004 sås en lille forskel i den gennemsnitlige opholdslængde, nemlig for danske børn 34 
dage og for ikke-danske børn 38 dage. I 2005 er den gennemsnitlige opholdslængde for 
alle børn 34 dage. De danske børn har en gennemsnitlig opholdslænge på 31 døgn og de 
ikke-danske børn en opholdslængde på 38 dage. Tallene fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 8. Gennemsnitlig opholdslængde  

Gns. opholdslængde i døgn 

Alle børn samlet 34

Danske børn 31

Ikke-danske børn 38

Forklaringen på den længere gennemsnitlige opholdlængde for de ikke-danske børn skal 
findes i de ti procent af opholdene, der er længere end 3 måneder. Her er de ikke-danske 
børn overrepræsenteret.  

Opholdstiden fordelt på tidsintervaller og på barnets nationalitet for 2004 og 2005 frem-
går af nedenstående figurer 1 og 2.   

Figur 1. Børnenes opholdslængde på krisecenter i 2004. I procent. 
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Figur 2. Børnenes opholdslængde på krisecenter i 2005. I procent. 
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Af figur 1 og 2 fremgår at de ikke-danske børn i 2004 var overrepræsenterede i de for-
holdsvis store grupper af børn med en kort opholdstid på under en uge, mens de danske 
børn var overrepræsenterede på de lidt længerevarende ophold. I 2005 er forskellene 
udlignet, dog med en tydelig overrepræsentation af ikke-dansk børn på de 10 procent af 
de samlede ophold der er over 3 måneder. Forklaringer herpå er bl.a. ifølge krisecenter-
medarbejderne, at sagerne omkring kvinder med anden etnisk baggrund end dansk ofte 
er mere komplicerede. Det kan være i forhold til opholdstilladelse i forbindelse med 
eventuel separation, det kan være i forbindelse med uafklaret forældremyndighed, eller 
det kan skyldes, at manden ikke vil samarbejde omkring separation. Krisecentermedar-
bejderne oplever også, at de ikke-danske kvinder ofte er mere truede end de danske 
kvinder. Endelig opleves det, at der er flere tilfælde, hvor mor/barn -relationen er sårbar 
blandt disse familier, blandt andet begrundet i, at det i nogle tilfælde er andre end mode-
ren, fx en svigermor, der har taget sig af børnene i hjemmet.   

Ophold på et krisecenter er et brud med barnets hverdag i forhold til netværk, børneha-
ve, skole, fritidsinteresser etc. (se nedenfor). Derfor er det ikke ønskeligt at børn skal 
tilbringe lange perioder på krisecentrene - heller ikke selvom centrene har gjort meget for 
at udvikle sine tilbud til børn.   

5.2 Ophør af daginstitution og skole  
For mange af børnene på krisecenter betyder opholdet at de må stoppe med at komme i 
den vuggestue, børnehave eller den skole, hvor de før har gået. Af tabel 9 ses at tre fjer-
dedele eller 74 procent af de 0-6-årige gik i vuggestue, dagpleje, børnehave eller børne-
haveklasse før opholdet på krisecenter. Det er 5 procent mere, der benytter et pasnings-
tilbud sammenlignet med 2004. Af disse 74 procent stopper 60 procent med at gå i deres 
institution eller pasningsordning (se tabel 10), når de kommer på krisecenter, og kun 
godt en tredjedel fortsætter. Dvs. at langt hovedparten af de 0-6-årige tilbringer hele da-



23

gen på krisecentret. For nogle af disse børns vedkommende lykkes det dog at etablere 
daginstitutionsophold hvis der er tale om længerevarende ophold på krisecentret. 

Aldersgruppen de 7-12 år er børn i den undervisningspligtige alder. Før opholdet på kri-
secenter oplyser 94 procent at de gik i skole (tabel 9). Under opholdet falder tallet af de 
skolesøgende der går i skole, idet mere end halvdelen af disse, nemlig 54 procent, stop-
per med at gå i skole, mens 44 procent fortsætter i skolen (tabel 10). Det betyder at næ-
sten halvdelen af de skolepligtige børn ikke får den undervisning, de har krav på i den 
periode, hvor de opholder sig på krisecentret.    

92 procent af de 13-17-årige oplyser at de gik i skole inden opholdet, og kun 38 procent 
af disse fortsætter med at gå i skole under opholdet. Det svarer til at kun en tredjedel af 
disse børn og unge fortsætter i skolen under krisecenteropholdet.   

Tabel 9. Har barnet gået i skole/daginstitution før opholdet på krisecenter fordelt 
på aldersgrupper. I procent. 

Ja i % Nej i % Ved ikke i % Total N

0-6-årige 74 17 9 100 976

7-12-årige 95 1 4 100 479

13-17-årige 92 5 3 100 175

18 år og derover 0 100 0 100 1

Total 82 11 7 100 1631

Tabel 10. Har barnet måttet stoppe i daginstitution/skole ved indflytning på krise-
center fordelt på aldersgrupper. I procent. 

Ja i % Nej i % Ved ikke i % Total N

0-6-årige 60 37 3 100 720

7-12-årige 54 44 2 100 446

13-17-årige 38 62 0 100 157

18 år og derover 0 100 0 100 1

Total 55 43 2 100 1324

Der kan være mange årsager til at barnet ved indflytning på krisecenter er nødt til at 
stoppe i sin dagsinstitution eller skole. En oplagt årsag er at afstanden fra krisecentret til 
det sted, hvor barnet tidligere har gået, bliver for stor. En anden mulighed er at det er 
forbundet med fare for barnet at bevæge sig uden for krisecentret i forhold til en eventu-
el voldsudøvende far eller samlever. Moderens og barnets psykiske tilstand i den akutte 
krise kan også være medvirkende til at det ikke umiddelbart kommer på tale at sende 
barnet uden for krisecentrets mure. Hvis der er en umiddelbar forestilling om at ophol-
det er af kortere varighed, vil det heller ikke altid synes relevant at lade barnet starte i 
eventuel ny skole eller daginstitution for så igen at skifte ved mere permanent boligplace-
ring. Dog har kommunen en forpligtelse til at tilbyde skolepligtige børn undervisning 
efter tre uger. Det samme gør sig ikke gældende på daginstitutionsområdet.  
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Der er i spørgeskemaet spurgt om årsagerne til ophøret og de angivne svarmuligheder er: 
fare, afstand, uafklaret forældremyndighed og ’andet’. Der er mulighed for at sætte flere 
krydser og tallene summer derfor ikke op til 100 procent.

Figur 3.  Årsager til stop i daginstitution/skole ved flytning til krisecenter. 
I procent. 
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Det forhold, der hyppigst angives som begrundelse for ophør i daginstitution eller skole, 
er ’afstand’. Det gælder for 71 procent af børnene. For godt halvdelen af de børn, der 
stopper i daginstitution eller skole, er årsagen ’fare’. Det kan være fare for barnet eller 
fare for at moderens opholdssted afsløres. For 22 procent angives uafklaret forældre-
myndighed som årsagen til ophør. For 59 børn er der givet andre bud på årsager til op-
hør, fx at moderen ikke magter det, at barnet ikke vil i skole, at familien trænger til ro, at 
moderen ønsker at flytte, at skolen ikke vil modtage barnet, at barnet er sygt.  

5.3 Ophør i daginstitution/skole i relation til nationalitet 

I 2004 var der kun en lille forskel på danske og ikke-danske børn med hensyn til om 
barnet gik i daginstitution eller skole inden opholdet på krisecentret. Det samme ses i 
2005 (se figur 4).  
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Figur 4.  Gik barnet i skole/daginstitution før opholdet på krisecenter 
fordelt på nationalitet. I procent. 
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Af alle danske børn gik 84 procent i skole eller daginstitution inden opholdet på krise-
centret. Det tilsvarende tal for ikke-danske børn var 81 procent. 

Når det drejer sig om, hvor mange børn der har måttet stoppe som følge af indflytning 
på krisecentret, er der for de danske børns vedkommende 53 procent der svarer ja, mens 
der for de ikke-danske er 59 procent. Det er for begge grupper et fald i andelen af børn 
der har måttet stoppe, størst for de ikke-danske, hvor 64 procent i 2004 stoppede i skole 
eller daginstitution. 45 procent af de danske børn fortsætter mod 39 procent af de ikke-
danske, se figur 5.  
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Figur 5.  Er barnet stoppet i daginstitution/skole pga. flytning til krise-
center. I procent.
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Af figur 6 nedenfor fremgår de angivne årsager til ophører i daginstitution og skole for 
henholdsvis 2004 og 2005. Der er mulighed for at sætte kryds i flere kategorier, og sva-
rene summer derfor ikke op til 100. Det fremgår at for 46 procent af de danske og 49 
procent af de ikke-danske angives ’fare’ som årsag til, at de har måttet stoppe i deres 
daginstitution eller skole. Afstand er for begge gruppe den væsentligste årsag til ophør, 
idet der for henholdsvis 74 procent og 68 procent angives afstand som årsag. Uafklaret 
forældremyndighed vejer tungest som årsag for de ikke-danske børn, idet dette forhold 
anføres for en tredjedel af de ikke-danske børn, mens det anføres for en femtedel af de 
danske børn.
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Figur 6. Årsager til ophør i 2005 fordelt på nationalitet. I procent. 
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Ved sammenligning med de tilsvarende tal for 2004 (figur 7) ses, at der i 2004 var væ-
sentligt flere ikke-danske børn, for hvem  ’fare’ blev angivet som årsag, mens der for 
flere danske børn blev peget på den uafklarede forældremyndighed som årsag.  

Figur 7. Årsager til ophør i 2004 fordelt på nationalitet. I procent. 
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6.  Børnenes oplevelser med vold 
Vold og trusler om vold fra ægtefælle/samlever eller kæreste er den altdominerende årsag 
til, at kvinder søger om ophold på et krisecenter. Mange af børnene har overhørt eller 
overværet volden mod deres mor, og mange af børnene har også selv været udsat for 
vold. Begrebet voldsudøvelse kan dække over fysisk eller psykisk vold eller trusler om 
vold. Der er flere definitioner af begrebet vold. Den norske psykolog Per Isdal definerer 
vold på denne måde: 

”Vold er enhver handling rettet mot en annen, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil” 
(Isdal 2000) 

En anden og bredere definition af vold er FN’s definition, som den formuleredes i den 
såkaldte Beijing-erklæring fra 1995. Beijing-definitionen lyder: 

Udtrykket “vold mod kvinder” betyder enhver kønsbaseret voldshandling, der påfører 
eller sandsynligvis vil påføre kvinder fysisk, seksuel eller psykisk skade eller lidelse, her-
under trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten 
dette finder sted i det offentlige liv eller i privatlivet. 

Vold mod kvinder er derfor omfattet, men ikke begrænset, af følgende: 

• Fysisk, seksuel og psykisk vold, der foregår i familien, herunder tæv, seksuelt 
misbrug af husstandens børn af hunkøn, medgiftrelateret vold, voldtægt begået i 
krig eller krigslignende situationer, lemlæstelse af kvindelige kønsdele og anden 
traditionel praksis, der skader kvinder, vold begået mod andre end ægtefællen og 
vold i forbindelse med udnyttelse. 

• Fysisk, seksuel eller psykisk vold, der finder sted i samfundet generelt, herunder 
voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel chikane og seksuelle trusler på arbejdsplad-
sen, i undervisningsinstitutioner og andetsteds, handel med kvinder og tvungen 
prostitution.

• Fysisk, seksuel og psykisk vold begået af staten, eller som staten lader gå upåagtet 
hen, hvor som helst det måtte finde sted. (Violence against women, Beijing Platform 
for Action, § 113) 

I denne sammenhæng drejer det sig specielt om børn. Børn er beskyttede af bl.a. FN’s 
børnekonvention fra 1989, som Danmark har ratificeret i juni 1991. Heri fastslås blandt 
andet at børn har ret til at blive beskyttet mod krig, vold, misbrug og udnyttelse. Artikel 
19 i konventionen handler om mishandling og slår fast at staten er forpligtet til at beskyt-
te barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre, og til at fore-
bygge alle former for mishandling og afhjælpe deres virkninger, når det sker. Der er såle-
des en klar samfundsmæssig forpligtelse til at gribe ind og støtte børn, der er udsat for 
vold og mishandling. 

I 1997 blev revselsesretten ophævet. Det betyder, at det der i undersøgelsen er kaldt op-
dragelsesmæssig vold, dvs. fx en lussing eller en endefuld, også er ulovligt. Lov om for-
ældremyndighed og samvær er i stedet formuleret således (§ 2, stk.2): 
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Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og 
må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 

I følge Lov om forældremyndighed og samvær og påhviler det forældremyndighedsinde-
haveren at drage omsorg for at barnet ikke udsættes for overlast: § 2, stk.2: Forældremyn-
dighed medfører pligt til at beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold og anden krænkende behandling.        

6.1 Børnenes erfaringer med vold i hjemmet 

For langt hovedparten af de børn, der kommer på krisecenter, har vold i familien i korte-
re eller længere tid været en del af deres opvækstvilkår. Det er helt overvejende vold mod 
barnets mor, der udløser opholdet. Vold mod en person, der står barnet så nært som 
moderen, er også vold mod barnet og kan have alvorlige følgevirkninger for barnets psy-
kosociale udvikling (se mere herom side 34). I familier, hvor vold mellem forældrene er 
en del af hverdagen, er der desuden en øget risiko for at volden rettes direkte mod bør-
nene selv.

I denne undersøgelse har man ønsket at sondre mellem volden over for moderen og 
volden over for barnet. Der spørges derfor direkte, om barnet selv har været udsat for 
vold fra familiemedlemmer. Ud af de 1654 børn, der foreligger svar for, svarer 926 ja, 
391 nej og 337 ved ikke. Det svarer til at 56 procent af børnene har været udsat for vold 
fra familiemedlem. Blandt de 337 børn, hvor man ikke kender svaret, gemmer sig sand-
synligvis flere ofre for direkte vold. Svarene fremgår af nedenstående figur.  

Figur 8.  Har barnet været udsat for vold fra familiemedlemmer?
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Tallene er helt identiske med resultaterne i 2004-statistikken. Over halvdelen af de børn, 
der kommer på krisecentrene som følge af vold i familien, er selv udsat for vold rettet 
direkte mod deres egen person. Det drejer sig om forskellige typer af vold. 

6.2 Voldens karakter 

Volden kan have forskellige former, og der skelnes i denne statistik mellem følgende tre 
kategorier: både fysisk og psykisk vold, udelukkende psykisk vold og seksuel vold. I ma-
nualen til statistikken er de forskellige former for vold defineret på følgende måde. Ved 
fysisk vold forstås enhver form for fysisk magt såsom slag, spark, skub, kvælertag m.v.  
Psykisk vold er eksempelvis handlinger som skræmmer barnet, f.eks. at blive låst inde, at 
blive truet med at blive slået eller at være vidne til vold mod andre. Seksuel vold/overgreb er 
handlinger (krænkelser) rettet imod barnets seksualitet. Kategorien ’både fysisk og psy-
kisk vold’ er valgt for at understrege, at der i tilfælde af fysisk vold mod barnet altid sam-
tidig er et stærkt element af psykisk vold i form af den angst og ydmygelse, som handling 
fremprovokerer i barnet. I 2004-statistikken indgik tillige kategorien opdragelsesmæssig 
vold, der skulle indfange afstraffelse som et led i opdragelsen, f.eks. en endefuld, en lus-
sing, rusk i armen osv. Denne kategori er nu slettet ud fra den betragtning at med revsel-
sesrettens ophævelse er fysisk vold, der udøves som led i opdragelse, ulovlig på linie med 
anden fysisk vold. Fortsat anvendelse af begrebet ville kunne ses som en form for legiti-
mering af anvendelse af vold i opdragelsen, og det har man fra LOKK’s side ikke ønsket.      

Vold mod barnet fordeler sig på følgende måde inden for de tre kategorier: (Der er mu-
lighed for at sætte kryds i flere kategorier, og tallene summer derfor ikke op til 100) 

Tabel 11. Karakteren af vold mod barnet

Antal 
Procent af 
alle børn* 

Procent af børn 
udsat for vold** 

Både fysisk og psykisk vold 423 25 46

Udelukkende psykisk vold 488 29 53

Seksuel vold/overgreb 36 2 4

Ved ikke 15 1 2

* N = 1681, ** N = 926

Knapt halvdelen af de børn, der er udsat for vold, er ofre for fysisk vold i kombination 
med psykisk vold. Det drejer sig om 423 børn. Lidt mere end halvdelen af de børn, der 
er udsat for vold, er udsat for udelukkende psykisk vold. Det gælder for 488 børn. 4 pro-
cent af de børn, der er udsat for vold, er udsat for seksuel vold. Det drejer sig om i alt 36 
børn. Det er en stigning i forhold til 2004-statistikken, hvor i alt 24 børn ud af det sam-
lede antal børn på 1730, var udsat for seksuel vold.  
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6.3 Voldsudøveren 

Familiemedlemmer defineres i denne undersøgelse som omfattende den biologiske far, 
moderens ægtefælle/samlever eller kæreste og moderen. Da der er erfaringer for at også 
andre medlemmer af familien øver vold mod børn, er kategorien ’andre familiemedlem-
mer’ medtaget. 

I alle kategorier af vold er det den biologiske far, der har ansvaret for hovedparten af den 
vold, der udøves. 43 procent af alle børn i undersøgelsen har en biologisk far, der har 
udøvet en eller flere former for vold mod barnet. Voldsudøveren fordelt på voldens ka-
rakter fremgår af tabel 12.  

Tabel 12.  Voldsudøver fordelt på voldens karakter. I procent af alle. 

Fysisk 
vold* 

Psykisk 
vold* 

Seksuel 
vold/overgreb* 

Biologisk fader 20 43 1

Moderens ægtefælle/samlever/kæreste 4 11 1

Moderen 3 13 0

Andre familiemedlemmer 1 3 0

Ved ikke 0 0 0

*N= 1681 (Der kan sættes flere krydser. Tallene summer derfor ikke op til 100.)

I tabel 13 ses udelukkende på de børn der er udøvet vold imod. Den biologiske far teg-
ner sig for omkring to tredjedele af både den fysiske og den psykiske vold. Moderens 
samlever eller kærester er voldsudøveren i 14 procent af tilfældene af fysisk vold og 15 
procent af psykisk vold, mens moderen er voldsudøveren i 12 procent af tilfælde af fysik 
vold og 19 procent af den psykiske vold. I ca. 5 procent af tilfældene er det andre fami-
liemedlemmer der udøver vold mod barnet. 

Tabel 13.  Voldsudøvere fordelt på voldens karakter. I procent af voldsudøvere. 

Fysisk 
vold 

Psykisk 
vold 

Seksuel 
vold/overgreb 

Biologisk fader 69 62 41

Moderens ægtefælle/samlever/kæreste 14 15 31

Moderen 12 19 8

Andre familiemedlemmer 5 4 13

Ved ikke 1 0 8

Total 101* 100 101*

N 486 1161 39

At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter 
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Af de børn der krænkes seksuelt, bliver 15 børn (41 procent) krænket af deres biologiske 
far, 12 børn (33 procent) bliver krænket af moderens samlever eller kæreste, 3 børn bli-
ver krænket af deres mor og 4 børn bliver krænket af andre familiemedlemmer. Af spør-
geskemaet kan ikke læses hvem disse andre er. Tre børn bliver krænket af mere end ét 
medlem af familien. For to af børnene mangler information om krænkeren.   

6.4 Vold mod barnet i relation til køn, alder og nationali-
tet 

De piger og drenge, der kommer på krisecenter, har i lige høj grad været udsat for vold 
fra familiemedlemmer. Procentandelen for begge køn er henholdsvis 55 procent for 
drengene og 57 procent for pigerne.

Tabel 14. Udsat for vold af familiemedlemmer fordelt på køn. I procent. 

Ja  Nej  Ved ikke  Total N

Dreng 55 24 22 100 830

Pige 57 24 19 100 809

Total 56 24 20 100 1654

Der er derimod forskel på karakteren af den vold, pigerne og drengene er udsat for. Fle-
re af de drenge, der er udsat for vold, er udsat for fysisk vold (kombineret med psykisk 
vold) end tilfældet er for pigerne.  Det drejer sig om 50 procent af drengene mod 42 
procent af pigerne. Det omvendte forhold gør sig gældende, når det drejer sig om ude-
lukkende psykisk vold. Her er 56 procent af de piger, der er udsat for vold, udsat for 
denne type vold mod 49 procent af drengene.   

Den seksuelle vold har helt overvejende pigerne som ofre. Af de 36 børn i undersøgelsen 
der er udsat for seksuel vold, er 33 piger og 3 drenge. 

Tabel 15. Voldens karakter fordelt på køn. I procent. 

Både fysisk og 
psykisk vold 

Udelukkende 
psykisk vold 

Seksuel 
vold/overgreb Ved ikke 

Dreng 49 49 1 2

Pige 42 56 7 2

Dreng N= 453, Pige N = 464.

De større børn er mere udsatte for vold end de mindre børn (se tabel 16). 60 procent af 
børnene på 7 år eller derover har været udsat for vold rettet mod deres egen person, 
mens det for børn i alderen 0-6 år er 53 procent. Det betyder dog stadigvæk at mere end 
halvdelen af de små børn udsættes for vold rettet mod deres person af medlemmer af 
den nærmeste familie. Når de større børn er mere udsatte, kan det skyldes at de har levet 
længere i en voldelig familie. Undersøgelser viser, at de kvinder der er udsat for vold, 
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hyppigt er det i store dele af deres voksenliv 7. Det betyder for nogle af børnene at vold 
er en vedvarende og akkumulerende belastning i hele deres opvækst.      

Tabel 16. Har barnet været udsat for vold af familiemedlemmer? Fordelt på alders-
grupper. I procent.

0-6-årige 7-12-årige 13-17-årige 18 år og derover Total N

Ja 53 60 60 50 56 923

Nej 26 21 18 50 24 387

Ved ikke 21 19 22 0 20 335

Total 100 100 100 100 100 1645

N 987 480 176 2 1645

Jo større børnene er, jo større er sandsynligheden for at de har været eller er udsat for 
fysisk vold. Således er 42 procent af de mindste børn udsat for fysisk vold i kombination 
med psykisk, mens de tilsvarende tal for de 7-12 årige er 50 procent og for de 13-17 årige 
54 procent Den samme tendens gør sig gældende for seksuel vold, men her er bereg-
ningsgrundlaget lille. 7 børn mellem 0 og 6 år har således været udsat for seksuel vold, 16 
børn i alderen 7-12 år og 13 børn i alderen 13-17 år.   

Tabel 17. Voldens karakter fordelt på aldersgrupper. I procent af aldersgrupperne. 

0-6-årige 7-12-årige 13-17-årige 18 år og derover 

Både fysisk og psykisk vold 42 50 54 100

Udelukkende psykisk vold 57 48 45 0

Seksuel vold/overgreb 1 6 12 0

Ved ikke 2 2 1 0

N 527 290 106 1

Det kan være relevant at se på om der er forskel på børns udsathed for vold i danske og 
ikke-danske familier. Hvis de forskellige former for vold anskues under ét er der ikke 
nogen væsentlig forskel. 56 procent af de danske og 58 procent af de ikke-danske børn 
er udsat for vold.  

Men karakteren af volden mod danske og ikke-danske børn fordeler sig noget forskelligt.  
De ikke-danske børn er mere udsat for fysisk vold end danske børn, se figur 7. Blandt de 
børn, der er udsat for vold, er 52 procent af de ikke-danske børn udsat for fysisk vold i 
kombination med psykisk vold. Det tilsvarende tal for de danske børn er 39 procent. 
Udelukkende psykisk vold er derimod mere udbredt blandt de danske børn. Det drejer 
sig om henholdsvis 59 procent af de danske børn mod 47 af de ikke-danske børn. 

Der er lige mange danske og ikke-danske børn der udsættes for seksuel vold.  

7 se fx Lybecker Jensen, V. og Sissel Nielsen, 2005: ”Når vold er hverdag. En undersøgelse af  mænds vold mod kvinder i 
nære relationer”. Videns og formidlingscenter for Socialt Udsatte og LOKK. 
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Figur 9.  Voldens karakter fordelt på nationalitet. I procent.
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6.5 Børnenes overværelse af vold mod moderen 

I en såkaldt meta-analyse (Kitzmann, K.M. et al.,2003) har fire amerikanske forskere 
sammenkørt resultaterne af i alt 118 forskellige undersøgelser. Alle disse undersøgelser 
beskæftiger sig med de følgevirkninger, det kan have hos børn at vokse op i en familie 
med vold. Analysen viser at der er en tydelig sammenhæng mellem at vokse op i en fami-
lie med vold og udvikle forskellige psykosociale problemer. Måske overraskende viste 
undersøgelsen også at det at være vidne til fysisk vold mellem forældrene var ligeså bela-
stende for barnet - målt ved de følgevirkninger det havde for barnet - som selv at være 
udsat for fysisk vold. 63 procent af de børn der overværede fysisk vold mod deres mor, 
klarede sig dårligere end det gennemsnitlige barn, som ikke havde været udsat for vold i 
hjemmet.

95 procent af de kvinder, der kommer på krisecentre, har på et tidspunkt i deres liv været 
udsat for vold. Mere end 90 procent af kvinderne angiver vold som en af årsagerne til 
det aktuelle ophold. En stor del af børnene til disse kvinder har overværet eller overhørt 
den vold, moderen har været udsat for. Ligesom det er stærkt belastende for børn selv at 
være ofre for vold, er det son nævnt ovenfor også stærkt belastende at overvære at ens 
mor bliver udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler om vold. Børn, som er vidne til 
vold, viser ofte tegn på forstyrrelse i form at utryghed, angst, lavt selvværd, aggressioner 
og depressioner, hvad der også giver sig udslag i somatiske lidelser som søvnbesvær, 
mavepine, koncentrationsvanskeligheder etc. Vold som belastning optræder sjældent 
isoleret, men fører ofte til yderligere belastning i form af periodisk omskiftelige og kaoti-
ske vilkår og manglende overskud og omsorg i forhold til børn.  
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Tre fjerdedele af børnene i denne undersøgelse har overhørt vold mod moderen, og 
knapt trefjerdedele har overværet at deres mor har været udsat for vold. De børn der 
overværer volden, er i mere end 90 procent af tilfældene også de børn der overhører 
volden. Svarene er helt sammenfaldende med svarene i 2004-statistikken. For en femte-
del af børnene er der ikke svar, men også i denne gruppe vil der være børn, som har væ-
ret vidne til volden mellem de voksne.  

Tabel 18. Andelen af børn der har overværet og overhørt vold mod moderen. I pro-
cent.

Ja Nej Ved ikke Total N

Overværet vold 72 7 21 100 1628

Overhørt vold 74 5 21 100 1627

Børn er vidne til alle typer af vold mod deres mor (se tabel 19). 921 børn eller 78 procent 
af de børn, der er vidne til vold, oplever at deres mor bliver slået. 267 børn eller 23 pro-
cent oplever udelukkende psykisk vold mod deres mor. 19 børn er vidne til seksuel vold 
mod moderen. 

Tabel 19. Former for vold mod mor, som børnene har været vidne til. I procent. 

Både fysisk og 
psykisk vold

Udelukkende 
psykisk vold

Seksuel 
vold/ovegrgreb

Ved
ikke N

Vidne til vold 78 23 2 2 1182

Mange undersøgelser viser at det sætter sig dybe spor i børn at være vidne til overgreb på 
deres mor. Reaktionerne er meget forskellige, men skadevirkninger viser sig ifølge Kitz-
mann m.fl. (2003) som psykologiske, emotionelle, adfærdsmæssige, sociale og indlæ-
ringsmæssige problemer. Som omtalt tidligere klarer 63 procent af børn, der har været 
vidne til fysik vold mellem forældre, sig dårligere og udviser en række negative følgevirk-
ninger sammenlignet med børn, der ikke er vidne til vold i hjemmet. Mere end halvdelen, 
nemlig 921, af de børn, der i løbet af 2005 havde ophold på krisecenter, har været vidner 
til fysisk vold mod deres mor og har som følge heraf en stærkt forøget risiko for at klare 
sig dårligere på en række områder sammenlignet med andre børn.           
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7.  Samvær med en voldsudøvende far 
Det er i næsten alle tilfælde voldelige begivenheder i hjemmet udøvet af børnenes far 
eller moderens samlever, der fører til at børnene sammen med deres mor tager ophold 
på et krisecenter. En konsekvens af dette er ofte at moderen tager initiativ til at opløse 
samlivet og i de til fælde, hvor der er tale om ægteskab, at søge separation eller skilsmis-
se. En del af de børn, der kommer på krisecenter, lever allerede inden opholdet i brudte 
familier eller familier i opløsning. Alene det forhold at kvinden tager ophold på krisecen-
ter og derved fjerner børnene fra en eventuel far, rejser nogle juridiske spørgsmål. Det 
betyder at spørgsmål om forældremyndighed og afgørelse om samvær bliver aktualiseret.  

7.1 Forældremyndighed 

Ifølge ”Lov om forældremyndighed og samvær” påhviler det forældremyndighedsinde-
haveren af drage omsorg for barnet og at træffe afgørelse om dets personlige forhold ud 
fra barnets interesse og behov (§2). I lovens § 2 stk.2 hedder det: Forældremyndigheden med-
fører pligt til at beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold eller anden krænkende behandling.  Som 
det fremgår af det foregående kapitel, er det meget hyppigt den biologiske far der udøver 
vold mod barnet og moderen, og det bringer moderen i en meget vanskelig situation, 
hvor hun som indehaver eller medindehaver af forældremyndigheden juridisk har pligt til 
at beskytte barnet. 

Hvis forældrene er gift på det tidspunkt hvor barnet bliver født, vil de automatisk dele 
forældremyndigheden. Hvis de ikke er gift, har moderen forældremyndigheden alene, 
men hun kan med vælge at dele forældremyndigheden med faderen. Ved separation eller 
skilsmisse skal der tages stilling til spørgsmålet om forældremyndighed, og aftalen skal 
stadfæstes af statsamtet. Hvis der er anlagt retssag om, hvem der skal have forældremyn-
digheden, kan retten bestemme, hvem der skal have midlertidig forældremyndighed, ind-
til sagen af afgjort.   

Vi har spurgt hvem der har forældremyndigheden over de børn, der er på krisecenter. 
Svarene fremgår af tabel 20. For de børn, der opholdt sig på krisecenter i 2005, havde 
moderen forældremyndigheden alene i 31 procent af tilfældene, mens forældremyndig-
heden var delt mellem forældrene for 44 procent af børnene. For 78 børn svarende til 5 
procent var forældremyndigheden endnu ikke afgjort, og for 2 procent svarende til 23 
børn var moderen midlertidigt tildelt forældremyndigheden. For 14 børn var spørgsmålet 
om midlertidig forældremyndighed endnu ikke afgjort. For 17 procent var svaret ikke 
kendt.
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Tabel 20. Hvem har forældremyndighed over barnet?

Antal Procent 

Moderen 501 31

Faderen 10 1

Fælles forældremyndighed 709 44

Sp. om forældremyndighed er endnu ikke afgjort 78 5

Midlertidig forældremyndighed tildelt moderen 23 1

Sp. om midlertidig forældremyndighed er endnu ikke afgjort 14 1

Ved ikke 270 17

Total 1605 100

7.2 Samvær

Ved betegnelsen samvær forstås at et barn er sammen med den forælder som det ikke 
bor os. I Lov om forældremyndighed og samvær § 16 hedder det: ”Barnets forbindelse med 
begge forældre søges bevaret ved, at den der ikke har barnet boende, har ret til samvær ”. Hvis foræl-
drene ikke kan blive enige om samvær, er det statsamtets opgave at finde en løsning: § 17 
Statsamtet træffer efter anmodning afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kan fastsætte de 
nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed. Afgørelsen træffes efter, hvad der er bedst for barnet. 

Det er en udbredt erfaring af mødrene generelt ønsker at børnene skal se deres far 8. I de 
tilfælde, hvor der er tale om en far, der har været voldelig over for moderen og barnet, 
kan det imidlertid være meget vanskeligt for moderen at overlade barnet i faderens vare-
tægt. Det vil ofte være meget følelsesmæssigt belastende og stride mod hendes pligt til at 
beskytte barnet. Også for barnet kan det være stærkt angstprovokerende at skulle være 
sammen med faderen alene eller sammen med søskende.9

En tredjedel af alle tilfælde af vold mellem ægtefæller/samlevende par finder sted efter at 
forholdet er opløst (Hester og Radford 1996). Specielt i perioden lige efter samlivets 
ophør er kvinden i stor risiko for vold. Ofte udspiller de voldelige episoder sig, når bør-
nene skal udleveres, fordi det er i de situationer forældrene har kontakt med hinanden.  

Selvom man fra myndighedernes side i nogen udstrækning har været opmærksom på 
implikationerne af at tildele samvær til en far, der har været voldelig over for barnet selv, 
har der været meget lidt opmærksomhed på de psykiske følger hos børn, der er vidne til 
vold mod deres mor. Samtidig har der været en opfattelse af at med separation og skils-
misse, var volden i familien noget der hørte fortiden til.  
Det er en udbredt opfattelse at det er til barnets bedste at have kontakt til begge foræl-
dre, og denne holdning underbygges da også af loven som det fremgår af § 16 i Lov om 
forældremyndighed og samvær. Den samfundsmæssige udvikling, hvor fædre i stigende 
udstrækning tager ansvar for og involverer sig i deres børns liv og dagligdag, har ført til 
en skærpet opmærksomhed omkring fædres rettigheder i forhold til deres børn. Det har 

8 se fx Boserup og Rabøl  Hansen 2003 ”Samværsklemmen” og Hester og Radford 1996: ”Domestic violence and 
child contact arrangements in England and Denmark” 

9 se en række eksempler på samværssager i fx Boserup og Rabøl Hansen (2003): Samværsklemmen. 
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blandt andet medvirket til at mange forældre, der ikke er gift, vælger den mulighed der 
ligger i lovgivningen om at træffe aftale om fælles forældremyndighed. 

I sidste halvdel af 1990’erne resulterede øget politisk fokus på fædres ret i en stramning 
af praksis af statsamternes og ikke mindst civilretsdirektoratets behandling af sager om 
fædres samvær. Civilretsdirektoratet er ankeinstans i forhold til statsamterne. Det viste 
sig blandt andet ved at civilretsdirektoratet omstødte et stigende antal sager, hvor stats-
amtet havde afgjort, at samværet med den ene af forældrene skulle ophøre. Ifølge Bose-
rup og Rabøl Hansen (2003) øgedes omstødelsessagerne for hvert år i perioden 1997-
1999. I 1999 omstødte Civilretsdirektoratet omtrent hver tredje sag om samværsforbud 
mellem forældre, som statsamterne havde fastsat (2003:59). I 2000 og 2001 skiftede fo-
kus i debatten fra fædrenes til børnenes rettigheder og vilkår, bl.a. foranlediget af kritik af 
praksis fra statsamterne og en række aktive interesseorganisationer som Børns Vilkår, 
Landsforeningen børn og samvær og regeringens Børneråd. Medierne bragte en række 
historier om børn der omsorgssvigtes under samvær, og fra politisk side fik man igen 
øjnene op for at det ikke, under alle omstændigheder, er til barnets bedste at have kon-
takt til begge forældre.

Selvom der nu er mere fokus på barnets rettigheder og barnets bedste, så giver spørgs-
målet om børns samvær med en voldelig far stadig anledning til dilemmaer på en række 
niveauer. Statsamtet træffer afgørelse om samvær på baggrund af partshøringer. Det er 
naturligvis statsamtets opgave at lytte til alle parter og søge at dele sol og vind lige. Hvis 
barnet er 12 år eller derover har det ret til selv at blive hørt, og praksis er at børn ned til 
8-9 år generelt bliver hørt i forbindelse med samvær. Men spørgsmålet har været rejst om 
statsamtet i tilstrækkelig grad er informerede om volden i familien og tilstrækkeligt op-
mærksomme på implikationerne for barnet som vidne til vold eller som offer for vold, 
når der træffes afgørelse. Undersøgelser viser at det er vanskeligt for moderen at fremfø-
re og dokumentere omfanget og alvoren af volden og samtidig fremstå som samarbejds-
villig i forhold til at opnå enighed (Hester og Radford 1996), ligesom det kan være van-
skeligt for barnet at tage afstand fra en voldelig far.  

7.3 Børn der har samvær med voldsudøvende far 

Hvor mange børn har samvær med en far som har udøvet vold mod barnet eller med en 
far, der har udøvet vold i barnets nærværelse? Svarene fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 21. Samvær med en fader, der har udøvet vold mod barnet selv, og/eller med 
en fader, hvor barnet har overværet vold mod moderen 

Ja Nej Ved ikke Total 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

Udøvet vold mod barnet 241 16 911 60 359 24 1511 100

Overværet vold mod 
moderen 

339 23 774 52 362 25 1475 100
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16 procent at alle børn i undersøgelsen svarende til 216 børn har samvær med en far der 
har udøvet vold imod barnet selv. 23 procent eller i alt 339 børn har samvær med en far, 
som de har overværet udøve vold mod moderen. Sammenlagt har i alt en fjerdedel eller 
362 børn samvær med en far, der har udøvet vold mod barnet selv og/eller udøvet vold 
overfor moderen i barnets nærværelse. For en fjerdedel af børnenes vedkommende ken-
der man ikke svaret. Børn i de tre aldersgrupperinger har i lige stor udstrækning samvær 
med en far der har været voldelig. 

Det betyder at rigtig mange både små og store børn og deres mødre lever med en stadig 
aktualisering af den angst og usikkerhed som er et vilkår i familier med vold. Hvordan 
børnene reagerer på samvær med deres far fremgår af s.42-44.  

Figur 10.  Samvær med en voldsudøvende fader. I procent. 
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For nogle børn forstærkes utrygheden yderligere af at der også er tale om samvær med 
en misbrugende far. Af de 241 børn, der har samvær med en far, der har udøvet vold i 
mod dem, er der 114 børn, eller knapt halvdelen, der har samvær med en far, som også 
er misbrugende. For at minimere de risici, som barnet udsættes for ved samvær med en 
potentielt voldelig og misbrugende far, søger moderen ofte at sikre at forskellige betin-
gelser er opfyldt for at faderen kan have børnene. Betingelserne kan fx gå på, at faderen 
ikke må være påvirket, når han har børnene, at han er i stand til at skabe rammer for 
samværet, eller at han ikke overlader pasning af børnene til andre (se Hester and Radford 
1996 og Boserup og Rabøl Hansen 2003). 

En sammenligning mellem danske og ikke-danske børn viser at flere danske end ikke-
danske børn har samvær med en voldelig far. Dog er ved ikke-andelen af svarene større 
for de ikke-danske, så den eksakte forskel kan ikke fastslås.  
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Figur 11.  Samvær med en voldsudøvende fader. Fordelt på nationalitet. I 
procent.
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7.4 Fastsættelses af samværet 

I spørgeskemaet er der spurgt, hvordan samværet med den voldsudøvende far er kom-
met i stand. Som det fremgår af tabel 22 er samværet for en fjerdels vedkommende af-
gjort ved statsamtet, mens det for 64 procent af børnene er aftalt uden statsamtets mel-
lemkomst.  

I 38 procent af tilfældene er samværet fastsat, mens barnet og moderen har opholdt sig 
på krisecentret, mens det for 60 procents vedkommende er aftalt inden opholdet eller 
der er ikke truffet aftale om samvær. 

Tabel 22.  Om samværet. I procent. 

Ja Nej Ved ikke Total N

Samværet fastsat under opholdet 38 60 1 100 342

Samværet overvåget af myndighederne 6 90 4 100 347

Samværet fastsat af statsamtet 25 64 11 100 342

I særlige tilfælde er det muligt for statsamtet at etablere samvær med overvågning, hvis 
det skønnes bedst for barnet. Det er statsamtets opgave at tilrettelægge overvåget sam-
vær efter en individuel vurdering af behovet. Overvåget samvær er normalt tidsbegræn-
set, og efter periodens udløb skal der træffes afgørelse om eventuelt fremtidigt samvær. 
Hensigten kan være at give barnet og moderen eller faderen mulighed for at lære hinan-
den at kende, at skabe trygge rammer for barnet ved tilstedeværelse af en person det 
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kender i forvejen, at give mulighed for at en erfaren person kan støtte i relation hvis 
samværsforælderen ikke kan tage vare på barnet alene, at forhindre bortførelser, at give 
statsamtet mulighed for at vurdere om der skal etableres samvær eller om samvær skal 
stoppes, at beskytte barnet ved intens forældrekonflikt eller at ’afdramatisere afhentning 
og aflevering af barnet’, som det hedder i Vejledning til Lov om forældremyndighed og 
samvær. 

Overvåget samvær er altid en nødløsning, hvor samværssituationen som minimum kræ-
ver børnesagkyndige og professionelle rammer for at kunne fungerer forsvarligt. Det kan 
være svært for barnet at agere i et rum, hvor forældrene er meget uenige om samværet og 
utrygt at skulle hen til et fremmed sted og være sammen med en fremmed voksen, der 
skal overvære samværet. Det er svært for moderen at aflevere barnet til faderen, fordi det 
strider mod hendes ønske om og pligt til at beskytte barnet, og det er ydmygende og 
kunstigt for den forælder, der skal kontrolleres i sit samvær og vanskeligt at etablere en 
relation til barnet i den sammenhæng.   

6 procent af børnene i denne undersøgelse har overvåget samvær med deres far.   

7.5 Hyppighed af samvær 

Der er også spurgt til hyppigheden af samvær med voldelig far. Ca. en tredjedel af bør-
nene har samvær med faderen en gang om ugen, 30 procent har samvær hver fjortende 
dag og for en fjerdedel af børnene ved man ikke, hvor hyppigt der er samvær. 

Tabel 23. Hyppighed af samvær 

Antal Procent

Ugentligt 131 36

Hver 14. dag 107 30

En gang månedligt 18 5

Halvårligt 9 2

Ved ikke 97 27

Total 362 100
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7.6 Reaktioner på samvær med voldsudøvende far 

Der er mange eksempler på at samvær med en voldelig forælder, der påfører børn store 
lidelser.10 Hester og Radford (1996) anbefaler på baggrund af deres undersøgelse over 
samvær i familier med vold, at man i sager om samvær med en far, der har udøvet vold 
mod moderen eller barnet, ikke går ud fra en antagelse om at samvær er til barnets bedste. Ud-
gangspunktet bør i stedet være, at der ikke bør være samvær medmindre det kan sikres at samvæ-
ret kan foregå trygt for såvel moder som barn (s5).

I spørgeskemaet har vi bedt pædagogerne beskrive hvilke reaktioner de ser hos det en-
kelte barn i forhold til samvær med en far det har øvet vold mod barnet og /eller mode-
ren. Svarkategorierne er åbne, dvs. pædagogerne har formuleret svarene med egne ord. 
Der er vurderinger for 204 af børnene. I knapt 40 procent af svarene vurderer pædago-
gen at barnet reagerer negativt på samværet, i godt 30 procent af tilfældene reagerer bar-
net positivt på samværet og i de resterende tilfælde er barnet ambivalent, tilsyneladende 
upåvirket eller barnets reaktion kan ikke aflæses.    

Nedenunder gives eksempler på barnets reaktioner, sådan som pædagogerne har oplevet 
det. De negative reaktioner viser sig som angst, usikkerhed, vrede og indesluttethed.  

Barnet er indadvendt og tungsindigt. Meget opmærksom på moderens sindsstemning. Ulykkelig over 
faderes verbale udfald mod moderen og faderens manglende opmærksomhed over for barnet 

Barnet er aggressivt, udadreagerende, provokerende og destruktiv. Leger voldelige lege, hvor han er helten. 

Barnet virker utrygt, nervøst og bange. 

Stille, indadvendt og trist. Forretter nødtørft i bukserne og bruger det til at få opmærksomhed.  

Faderen manipulerer med barnet så det bliver usikkert og forvirret 

Barnet reagerer voldsomt både med hensyn til sprog og i sin adfærd over for sin mor og andre børn og 
voksne. Han er urolig og har svært ved at sove.  

Faderen er meget negativ og nedladende over for moderen. Det påvirker barnet.   

Moderen fortæller at barnet sover dårligt og har mareridt efter samvær. Barnet er meget opsøgende på 
mor efter samvær. Græder utrøsteligt når mor er ude af syne. 

Pigen vil ikke være hos sin far, fortæller at far slår og siger mange grimme ting og skælder ud. 

Drengen blev mere ked af det og følte sig presset af faderen til at tale dårligt om moderen. 

Faderen er psykisk ustabil og barnet er bange for hans utilregnelighed. 

Han er tit forvirret over faderens adfærd. Faderen slår ham. Han ønsker at moderen skal blive hos 
faderen. 

Er meget bange for faderen. Er blevet låst inde under kontakt til moderen. 

Indesluttet. Vred på far og mor. Angst for at blive forladt. 

Barnet er utrygt og siger han ikke vil have at faderen drikker sig fuld. 

Barnet er meget splittet mellem forældrene.

10 se fx Boserup og Rabøl Hansen: "Samværsklemmen”  2003. Gyldendal 
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Barnet er bange for at være alene med far. Fortæller at far ikke kan lide ham.  

Virker trykket, presset, har let til gråd 1-2 dage efter samvær. 

Barnet er utrygt og forvirret. Barnet er blevet sat hos sin farmor hele weekenden. Har slet ikke været 
sammen med far hele weekenden. Lillebror har været hos far i hans lejlighed. 

Tisser i sengen efter samvær. Er meget pylret og kontaktsøgende: Bange for at blive efterladt.  

Disse eksempler på meget negative reaktioner hos barnet illustrerer hvor vanskelig en 
situation, barnet befinder sig i. Nogle børn reagerer med angst og usikkerhed, andre bli-
ver aggressive og vrede, andre lukker sig inde i sig selv og bliver vanskelige at kontakte. 
Helt konkret manifesterer børnenes reaktioner sig i søvnløshed, spiseforstyrrelse, mare-
ridt og at ellers renlige børn tisser i bukserne. 

Men der er også børn, som er meget glade for at se deres far. Af spørgeskemaet fremgår 
om faderen har været voldelig over for barnet eller over for moderen i barnets nærvær, 
men ikke om barnet og moderen stadig er samlevende med faderen. De voldelige episo-
der som barnet har oplevet i relation til faderen, kan derfor godt ligge nogle år tilbage. 
Nedenfor er angivet nogle eksempler på positive reaktioner på samvær med faderen. 

Barnet er meget glad for sin far og savner ham. 

Drengen er meget glad for sin far og taler meget om ham. 

Samværet er et fristed for barnet. 

Barnet er altid glad efter hun har været hos sin far. Hun glæder sig til at se ham igen. 

Barnet er glad for sin far og har forstået at han stadig er der. Forældrene har ordnet det på en ok måde. 

Der er kommet mere ro på barnet, spørger ikke mere efter far. Har fået nogle gode oplevelser sammen 
med faderen.  

Barnet har talt meget om sin far og blev glad da samværet kom i gang og fortalte glad om det. 

Udtrykte stort savn af sin far og var lettet da forældremyndighedssagen var afgjort og samværet fastsat. 
Var bekymret for sin far som havde forsøgt selvmord. 

Pigen har brug for at vide om faderen har det godt. 

Det var dejligt at se sit værelse og sin far igen 

To ældre brødre bor hos far. Dem har denne dreng stort savn overfor. Han ser frem til weekenderne hos 
faderen. 

Drengen har savnet sin far som har været primær omsorgsperson tidligere. 

Udtalelserne viser at mange af børnene savner deres far og er rigtig glade for at være 
sammen med ham. I nogle tilfælde er det at have samvær med far ensbetydende med at 
komme hjem til sine søskende og sit værelse. Mange af børnene er bekymrede for deres 
far og har brug for at få bekræftet at han er der og har det godt.   
Det fremgå tydeligt af det samlede materiale at forældrenes uoverensstemmelser er svære 
at tackle for mange af børnene og kan give anledning til meget ambivalente følelser over 
for den ene eller begge forældre. Mange af børnene føler sig splittede mellem forældrene 
og har svært ved at klare overgangene omkring samvær. Dertil kommer at mange af bør-
nene føler et stort ansvar for, hvordan deres forældre har det.  
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Som Hester og Radford anførte bør man i sager om samvær med en voldelig far ikke gå 
ud fra at samværet er til barnets bedste, eller at volden er et overstået kapitel. Man bør 
være opmærksom på at ikke kun vold mod barnet, men også det faktum, at barnet har 
været vidne til vold mod sin mor, rokker ved barnets grundlæggende tryghed i sociale 
relationer og kan have alvorlige følger for barnets generelle udvikling. Hvis samværssitu-
ationen igen og igen aktualiserer barnets traumatiske oplevelser med vold, bør samværet 
ikke finde sted. Men der er også børn, der har et godt forhold til en far der på et tids-
punkt har været voldelig over for dem eller ovre for deres mor, og som har stort udbytte 
af samværet. Det bør derfor komme an på en individuel og grundig udredning om sam-
vær skal finde sted.    
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8.  Misbrug og sindslidelse i nærmeste familie 
Misbrug og sindslidelse hos den ene eller begge forældre udgør en alvorlig risikofaktor i 
et barns liv. Den omsorgsforpligtelse som forældre har i forhold til deres børn, forsøm-
mes ofte periodisk eller mere permanent i familier med misbrug. Forskning viser at børn 
af misbruger gang på gang oplever at blive svigtet af de voksne, de er afhængige af. For-
ældres uforudsigelige og inkonsekvente adfærd er skræmmende og skaber stor utryghed i 
opvæksten11. Samtidig virker fx alkohol og andre af de stimulerende hårde stoffer hyp-
pigt som udløsere for aggressioner og vold. I familier med vold er misbrug således ofte 
en udløsende eller forstærkende faktor, når volden eskalerer. På krisecentrene har man 
erfaringer for, at såvel misbrug som mere alvorlige sindslidelser findes blandt de perso-
ner, der fungerer som omsorgspersoner i barnets hverdag. Det gælder fædre eller mød-
renes samlevere/kærester og også i nogen grad blandt mødrene til de børn, der kommer 
på krisecentrene 12. De aktivt misbrugende mødre vil dog normalt blive afvist på krise-
centrene, ligesom krisecentrene heller ikke kan rumme de alvorligt og behandlingskræ-
vende sindslidende. Fra krisecentrene har man derfor ønsket at få klarlagt i hvilket om-
fang disse risikofaktorer er til stede i barnets nærmeste relationer. Misbrug defineres i 
denne sammenhæng således: Et forbrug er et misbrug, når brugen har et omfang, så det fører til 
legemlige, psykiske og/eller sociale skader for personen og/eller vedkommendes omverden.

Spørgsmål om misbrug og sindslidelse er følsomme, og det er ikke altid muligt at få svar 
på spørgsmålene. Derfor ses en høj ved ikke-procent på over 40. Det er også vigtigt at 
gøre sig klart, at mødrene er informanter, ikke kun i forhold til eget misbrug og egen 
sindslidelse, men også når det handler om mandens /samleverens/ kærestens. Det kan 
være medvirkende til at give et skævt eller ufuldstændigt billede.  

8.1 Misbrug i den nære familie 

En lille tredjedel af børnene lever med en form for misbrug i den nærmeste familie, mens 
der for 28 procent svares nej. For de resterende børn kendes svaret ikke, så det reelle tal 
for misbrug er sandsynligvis noget højere.  

Tabel 24. Er der et alkohol- eller stofmisbrug i barnets nære familie? I procent.

Ja Nej Ved ikke Total N

Misbrug i den nære familie 32 28 41 100 1636

Det er den biologiske far, der tegner sig for det mest omfattende misbrug. For de børn, 
der har misbrug inde på livet, er det i 69 procent af tilfældene faderen, der har et mis-
brug. For en femtedel af børnene er det moderens samlever/kæreste og for 10 procents 

11 Se Christoffersen, M.N. 2003:”Risikofaktorer i barndommen og social arv”. Arbejdspapir 1. SFI  

12 se også Behrens og Dybtved 2001: Kvantitativ kortlægningsundersøgelse af voldsudøvende mænd - pilotundersøgel-
se.
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vedkommende er det moderen. Fordeling af misbrug på familiemedlemmer i 2005 svarer 
ganske nøje til fordelingen i 2004.  

Tabel 25. Misbrug i nær familie fordelt på familiemedlemmer. I procent.

Moderen Faderen 

Moderens 
samlever/ 
kæreste 

Faderens 
samlever/ 
kæreste Total N

Misbrug i den 
nære familie   10 69 21 0 100 565

Tallene for typer af misbrug fordeler sig som vist i tabel 26. Der er mulighed for at sætte 
kryds i flere rubrikker. 

Alkoholmisbrug og hashmisbrug er de hyppigste former for misbrug. 18 procent af bør-
nene har fædre med et alkoholmisbrug, mens det tilsvarende tal for mødrene er 2 pro-
cent og for moderens samlever 6 procent. I alt 26 procent af børnene har alkoholpro-
blemer inde på livet. Til sammenligning skønner Sundhedsstyrelsen på baggrund af skan-
dinavisk forskning at ca. 12 procent af hver årgang får problemer eller skader pga. foræl-
drenes overforbrug af alkohol. I forhold til børn i normalbefolkningen er dobbelt så 
mange af børnene på krisecenter udsat for et alkoholmisbrug i familien.   

Hash er det næst mest anvendte rusmiddel. Ca. 11 procent af børnene har en hashmis-
bruger i deres nærmeste familie, og igen er det faderen der tegner sig for den største an-
del med 8 procent, samleveren for 2 procent og moderen for 1 procent. Der er relativt få 
svar i de enkelte kategorier af andre rusmidler (heroin, kokain, amfetamin etc.), men an-
skuet under ét berører dette misbrug et betydeligt antal børn. Fx har 48 børn heroinmis-
brug inde på livet, og 45 børn lever med kokainmisbrug blandt deres nærmeste. Det hår-
de misbrug er absolut en del af nogle af disse børns hverdag. 
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Tabel 26. Misbrug i barnets nære familie. Fordelt på rusmidler.

Moderen Faderen 
Moderens samle-

ver/ægtefælle 

Procent* Antal Procent* Antal Procent* Antal 

Alkohol 2 30 18 296 6 99

Hash 1 11 8 130 2 36

Heroin 0 6 2 30 1 12

Kokain 0 1 2 33 1 11

Amfetamin (speed) 0 0 2 25 0 7

Ecstacy 0 0 0 4 0 6

Metadon 0 2 0 4 0 3

Sove- og nervemedicin 0 7 1 17 0 4

Smertestillende hånd-
købsmedicin 

0 6 1 10 0 2

Andet 0 1 2 27 0 7

* N = 1681

8.2 Misbrug og nationalitet  

Børn af dansk nationalitet har større risiko for at have misbrugende forældre end børn af 
ikke-dansk nationalitet. Mens 43 procent af de danske børn har misbrug i nærmeste fa-
milie, gælder dette kun for 21 procent af de ikke-danske børn. Der er færre oplysninger 
om misbrug for de ikke-danske børn, idet oplysninger mangler for næsten halvdelen. 
Marianne Nøhr Larsen (2005) påpeger i rapporten ”Man skal bare sige det”, at der indgår 
misbrug, ofte i form af alkohol, i mange af de etniske minoritetsbørns fortællinger om 
vold i deres familie (s 47). Det kan være et fingerpeg om et måske underrapporteret mis-
brug i disse grupper. 
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Figur 12.  Misbrug i den nære familie fordelt på nationalitet. I procent.
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Af de i alt 520 personer, som oplyses at have et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin, 
er der oplysning om at 71 er i behandling, 308 er ikke i behandling, og for de resterende 
har man ingen oplysninger. I behandling er 17 mødre, 37 fædre og 13 samlevere. Mødre-
nes andel er forholdsvis høj i betragtning af, hvor relativt få mødre der har et misbrug 
sammenlignet med fædrene.

8.3  Misbrug og vold 

Som nævnt ovenfor spiller indtagelse af alkohol eller andre stoffer ofte en rolle for ud-
vikling af aggression og vold. 727 af 1681 svarende til 43 procent af de biologiske fædre i 
denne undersøgelse udøver vold over for deres børn, i form af fysik og psykisk vold, 
udelukkende psykisk vold eller seksuel vold. Af disse fædre har 229 et misbrug svarende 
til 32 procent. Heraf har 147 som nævnt ovenfor samvær med deres børn.    

8.4 Psykisk lidelse i nærmeste familie 

I et forsøg på at identificere belastningsvilkårene for de børn, der har ophold på krise-
centre, er der i undersøgelsen også spurgt, om der er psykiske lidelser i den nære familie, 
dvs. mor, far og moderens samlever eller kæreste. Der er desuden spurgt om det drejer 
sig om en diagnosticeret psykisk lidelse som fx skizofreni, maniodepressivitet mv. eller 
om en mindre velafgrænset psykisk lidelse betegnet som psykisk sårbarhed eller psykisk 
ustabilitet Endelig er der spurgt om der er iværksat sociale eller behandlingsmæssige for-
anstaltninger og i bekræftende fald, hvilken behandling det drejer sig om. 

Spørgsmålene er vanskelige at få svar på, og der mangler oplysninger for næsten halvde-
len af børnene. For 360 børn, svarende til 22 procent, er der sindslidelse i den nære fami-
lie. For 31 procent eller i alt 580 af børnene svares der nej.   
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Tabel 27. Er der medlemmer af den nære familie, der har en psykisk lidelse?

Antal Procent 

Ja 360 22

Nej 508 31

Ved ikke 764 47

Total 1632 100

I nogle familier er der såvel psykisk lidelse som misbrug i den nærmeste familie. For 140 
af de børn, der lever med en psykisk lidelse i den nære familie, forekommer der samtidig 
misbrug. Denne kombination er en voldsom risikofaktor for et barns opvækst. I de til-
fælde hvor psykisk lidelse og misbrug er til stede i den samme person, er der tale om en 
såkaldt dobbeltdiagnose som behandlingssystemet har store vanskeligheder med at hånd-
tere, fordi det er svært at finde et tilbud der kan rumme såvel misbrug som psykisk lidel-
se på sammen tid.

22 procent danske børn og 23 ikke-danske børn har sindslidelse i den nærmeste familie. 
Der er væsentlig færre blandt de ikke-danske, der svarer nej til at have sindslidelse i nær-
meste familie, men samtidig også en noget højere ved ikke-procent i denne gruppe.  

Figur 13.  Psykisk lidelse i den nære familie fordelt på nationalitet. I pro-
cent.
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Blandt de familiemedlemmer, der har en psykisk lidelse, tegner moderen sig for 43 pro-
cent af tilfældene. Det svarer til at 176 børn har en mor med en psykisk lidelse. For 203 
børn svarende til 50 procent, er det den biologiske far, der har en psykisk lidelse og for 6 
procent vedkommende dvs. 22 børn, er det moderens samlever. 
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Der er forskel på karakteren af fædrenes og mødrenes psykiske lidelse. Fædrene tegner 
sig for 70 procent af de diagnosticerede psykiske lidelser, mens mødrenes andel er 23 
procent. Omvendt forholder det sig med kategorierne psykisk sårbarhed og psykisk 
ustabilitet. Her tegner mødrene sig for 50 procent og fædrene for 43 procent.   

For halvdelen af de børn, der har psykisk lidelse blandt den nære familie, er der iværksat 
foranstaltninger for forældre eller moders samlever. For moderens vedkommende drejer 
det sig primært om psykologsamtaler, sociale tilbud og ambulant psykiatrisk støtte, mens 
det for fædrene drejer sig om ambulant psykiatrisk støtte, psykologsamtaler og behand-
ling på psykiatrisk sengeafdeling. Dette er i overensstemmelse med at der hos fædrene 
ses flere diagnosticerede psykiske lidelser.   
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9. Belastninger
Børn der lever i en hverdag med gentagne overgreb af fysisk eller psykisk karakter, er i 
risiko for at udvikle traumer. At være vidne til vold mod de nærmeste, fx ens mor, giver 
også som omtalt stærkt forøget risiko for at udvikle psykosociale problemer. Dette gæl-
der mest udtalt hvis volden er gentagende, og truslen om vold altid er mere eller mindre 
latent tilstede 13. Men ikke alle børn udvikler traumer. Hvis barnet i øvrigt er velfunge-
rende og lever under rimelige betingelser i et miljø, der rummer omsorg og støtte, kan 
barnet udvikle sig sundt og normalt uden store og længerevarende skader. Hvis det at 
leve med vold derimod er blevet en tilstand, og der ikke i nærmiljøet er rimelige vilkår, 
tryghed og menneskelige resurser, der kan drage omsorg for og støtte barnet, så er barnet 
i risiko for at udvikle skader som kan være længerevarende. Af det følgende fremgår, 
hvordan pædagogerne på krisecentret vurderer barnets belastninger.  

9.1 Vurdering af belastning hos barnet 

Den pædagog eller anden krisecentermedarbejder, der udfylder spørgeskemaet, er blevet 
bedt om at vurdere barnets samlede belastningsgrad ud fra følgende kategorier Konstru-
eret af Schulzt Jørgensen m. fl.199314:

Kategori 1: Et barn med almindelige behov er et barn, som er i stand til at reagere hensigts-
mæssigt over for midlertidige psykosociale belastninger (f.eks. opløsning af familien, 
sygdom m.v.) og som udviser modstandsdygtighed over for en midlertidig psykosocial 
belastning. Et barn med almindelige behov vil ved en midlertidig psykosocial belastning 
have behov for en voksenstøtte i det tætte netværk. 

Kategori 2: Et barn med særlige behov er et barn, der er udsat for psykosociale belastninger 
uden at være i stand til på det pågældende tidspunkt at reagere hensigtsmæssigt over for 
disse belastninger. Dog vil der hos barnet være tegn på, at det er i stand til at udvikle en 
tilstrækkelig modstandskraft til at komme over krisen/belastningen. Det er et barn der er 
påvirket af familiens midlertidige krise/belastning, og hvor en god voksenstøtte i det 
tætte netværk samt en let støtte i form af fx samtaler med en børnepædagog vil kunne 
hjælpe barnet til at udvikle en hensigtsmæssig modstandskraft. 

Kategori 3: Et barn er truet når der er tale om, at barnet udviser en dårlig social og kulturel 
integration. Det er et barn, som er, eller har været, udsat for en eller flere alvorlige be-
lastninger, hvor disse belastninger endnu ikke har sat sig til varige skader, men hvor disse 
belastninger tydeligt påvirker barnets adfærd, og hvor barnet er på vej til at udvikle sig i 
en dårlig retning. Det er et barn, hvor der vil kunne ses tilpasnings- og trivselsproblemer. 
Det er et barn, som vil have brug for særlig støtte for at kunne ændre udvikling og op-
bygge modstandskraft. 
Kategori 4: Et problembarn er et barn, som tidligt og massivt har været udsat for en række 
belastende forhold i opvæksten i f.eks. det nære familiemiljø og i den tidlige kontakt med 
omsorgspersonerne. Det er et barn, hvor problemerne og belastningsgraden har sat va-
rigt præg på personligheden, og hvor der ses vedvarende symptomer. Det er et barn, 

13 se fx Atle Dyregrov 1998, Børn og traumer   

14 Per Schultz Jørgensen m. fl 1993: Risikobørn. Hvem er de – hvad gør vi. 
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hvor den massive belastning har påvirket barnets udvikling så voldsomt, at barnet for at 
komme i en positiv udvikling har brug for en decideret behandlingsmæssig indsats. 

Kan ikke vurdere belastningsgraden vil være aktuel i de tilfælde hvor barnet kun har opholdt 
sig på krisecentret i kort tid eller det generelle kendskab til barnet af andre grunde er 
begrænset. 

Figur 14 viser, hvordan de børn, der var på krisecenter i 2005 fordeler sig på de fire kate-
gorier. 

Figur 14.  Børnene fordelt på vurderet belastningsgrad. I procent.
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Pædagogerne vurderer at 22 procent (352) af børnene er børn med almindelige behov og 
33 procent (527) vurderes at have særlige behov. Dvs. at godt halvdelen af børnene ind-
placeres i de to første kategorier, hvor belastning endnu ikke er så omfattende, og hvor 
de foranstaltninger der skal til for at hjælpe barnet, derfor heller ikke er så indgribende. 
Det er dog stadig tale om børn der har brug for omsorg og støtte til at få forarbejdet 
deres oplevelser. 19 procent eller (308) børn vurderes som truede børn med omfattende 
trivsels- og tilpasningsproblemer, dårlig social integration og brug for en særlig støtte for 
at ændre udviklingen. 3 procent svarende til 51 børn falder i den tungeste kategori og 
vurderes som et problembarn der udviser meget alvorlige følgevirkninger af sin opvækst 
og som har behov for en decideret behandlingsmæssig indsats. Mere end en femtedel 
svarende til 359 børn befinder sig i de to tunge kategorier. For knapt en fjerdedel kan 
barnets belastningsgrad ikke vurderes af pædagogen (kan ikke vurderes og ved ikke-
kategorien). 

Sammenlignet med tallene fra 2004 er der en lille stigning i andelen af ’børn med særlige 
behov’ og en større stigning i kategorien ’et truet barn’ (16 procent i 2004). Tilsvarende 
er der et fald på et procentpoint i den tungeste kategori ’et problembarn’.  
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9.2 Belastning i relation til alder, køn og nationalitet 

Der er ikke signifikante forskelle på de vurderede belastninger hos de henholdsvis 1- 6-
årige, de 7-12-årige og de 13-17-årige. I 2004-statistikken pegede en klar tendens på de 7-
12-årige som den mest udsatte gruppe, men denne sammenhæng ses ikke i 2005.   

Er der forskel på drenge og piger med hensyn til den vurderede belastningsgrad? Det 
fremgår af figur 15. 

Figur 15.  Vurderet belastningsgrad fordelt på køn. I procent.
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Der er en overvægt af piger i kategorien ’et barn med almindelig behov’ og et ’barn med 
særlige behov’. Knapt en fjerdedel af pigerne kategoriseres som børn med almindelige 
behov, mens en femtedel af drengene befinder sig i denne kategori.  

34 procent af pigerne betegnes som børn med særlige behov, mens den tilsvarende pro-
cent for drengene er 32.  

I de mest belastede kategorier ’ et truet barn’ og ’et problembarn’ er drengene overrepræ-
senterede. Der er således en femtedel eller 164 drenge, der betegnes som truede mod 18 
procent af pigerne svarende til 138. 

31 drenge (4 procent) skønnes at have så massive og omfattende problemer, at der er 
brug for en behandlingsmæssig indsats. det tilsvarende tal for pigerne er 21 eller 3 pro-
cent. Drengene er tilsyneladende også lidt sværere at vurdere end pigerne, som det frem-
går af de to sidste søjler. 

Sammenlignet med 2004-statistikken er der overensstemmelse med hensyn til overrepræ-
sentation af drenge i kategorien ’problembørn’, men tallene er meget små i denne katego-
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ri. I 2004 var pigerne ligesom i 2005 overrepræsenterede i kategorien ’et barn med særlige 
behov’, mens der for kategorien ’et barn med almindelige behov’ og ’et truet barn’ ikke 
er en systematik i fordelingen af drenge og piger.   

I figur 16 sammenlignes belastningerne hos danske og ikke-danske børn.  

Figur 16.  Vurderet belastningsgrad fordelt på nationalitet 2005. I procent.
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I kategorien ’et truet barn’ er der ret stor overvægt af ikke-danske børn, mens de ikke- 
danske er overrepræsenterede i de øvrige tre belastningskategorier.

9.3 Problemer som krisecentret ikke har kunnet afhjælpe 

Krisecentermedarbejderne er blevet bedt om at angive, om der i forbindelse med et 
barns ophold på krisecentret er konstateret problemer som krisecentret ikke har haft 
mulighed for at tilbyde hjælp til. Det kan være fysiske, psykiske eller sociale problemer af 
en sådan karakter, at det er påkrævet med egentlige behandlingsmæssige foranstaltninger.  

I alt 418 eller godt en fjerdedel af alle børn har efter pædagogernes skøn problemer af en 
sådan karakter. 
219 børn har efter pædagogernes vurdering brug for efterbehandling på reaktioner på 
vold. 142 børn vurderes som behandlingskrævende, 87 børn har store problemer pga. 
manglende samvær med andre jævnaldrene børn, mens 60 børn lider under manglende 
aktiviteter på krisecentret. For 103 børn er angivet ’andet’. Det der nævnes hyppigst er 
problemer i mor/barn relationen, i form af manglende kontakt til moderen, moderens 
funktionsniveau, moderens manglende omsorg for barnet etc. Opholdets varighed er et 
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problem for nogle børn, manglende sprog nævnes som et andet problem, desuden næv-
nes sygdom eller handikap hos barnet, angstanfald og mange traumatiske oplevelser.    
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10. Støtte fra socialforvaltningen 
Det fremgår klart af de foregående kapitler, at de børn der kommer på krisecentrene, er 
udsat for en lang række belastninger. Nogle af dem vil derfor være i risiko for at udvikle 
skader, der kan have konsekvenser for dem lang tid fremover. Fra forskning ved vi, at 
når et individ udsættes for belastninger ud over en vis grænse, reagerer det med stress, 
først i en alarmfase, dernæst en modstandsfase og til slut en udmattelsesfase 15. I den 
første fase er barnet måske i stand til at overvinde eller mestre situationen, men ved ved-
varende belastninger kan der være tale om en mere permanent udmattelse, som fører til 
alvorligere problemreaktioner. Det er derfor afgørende at børnene får den hjælp og støt-
te de har behov for, og at de får den så tidligt som muligt. 

I det følgende behandles i hvilket omfang socialforvaltningen går ind med støtte til bar-
net og moderen.

10.1 Underretning til socialforvaltningen 

Mange af de kvinder, der kommer på krisecentrene er i kontakt med socialforvaltningen 
allerede inden opholdet på krisecentret. Det drejede sig i Behrens’ (2002) undersøgelse 
om 71 procent af familierne. Det er dog sjældent at børnenes behov eller problemstillin-
ger er årsagen til kontakten til socialforvaltningen. Socialforsker Tine Egelund konklude-
rede allerede i en undersøgelse fra 199716 at børneperspektivet står svagt i sociale sager, 
og at børnenes problemer ikke vurderes selvstændigt, men som en del af forældrepro-
blematikken.

Ifølge Servicelovens § 35 gælder den såkaldt skærpede underretningspligt for krisecent-
renes personale. § 35 påbyder personer, der udøver offentligt hverv, at underrette kom-
munen, hvis de under udøvelse af deres hverv får kendskab til forhold, der giver for-
modning om at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. På samme 
måde påhviler det naturligvis også den kommunale forvaltning i én kommune at give 
underretning om børn med behov for særlig støtte videre til en anden kommune, hvis 
barnet har ophold her, ligesom de forskellige afdelinger inden for den kommunale for-
valtning skal give underretning om særligt udsatte børn videre til den eller de afdelinger i 
forvaltningen, som skal handle på underretningen.

Der er spurgt i hvor mange tilfælde krisecentrene har indgivet underretning til den socia-
le forvaltning om barnets vilkår. Svarene fra 2004 og 2005 fremgår af tabel 28 

15 Schultz Jørgensen, P.  et al., 1993: Risikobørn. Hvem er de – hvad gør vi.

16 Egelund, T., 1997, Beskyttelse af barndommen. 
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Tabel 28. Underretning af socialforvaltningen om barnets vilkår 

2004 2005

Antal Procent Antal Procent 

Ja 773 47 852 52

Nej 805 49 744 45

Ved ikke 70 4 41 3

Total 1648 100 1637 100

Antallet af underretninger er voksende. I 2004 skete der underretning for 47 procent af 
børnene, og det tilsvarende tal i Behrens (2002) var 33 procent. I 2005 er der sket under-
retninger for 53 procent af børnene. Der er tale om en markant stigning i antallet af un-
derretninger fra krisecentrene. Det kan ses som et øget behov for underretning og en 
forstærket indsats fra krisecentrenes side for at få de kommunale myndigheder på banen 
i forhold til foranstaltninger over for de udsatte børn. 

Underretning kan ske såvel skriftligt som mundtligt. Hvis de sociale myndigheder i for-
vejen har oplysninger om barnet, kan krisecentrene vælge mundtligt at forholde sig til de 
oplysninger, der allerede findes. Hvis der derimod er tale om et barn, som forvaltningen 
ikke i forvejen har kendskab til, kan det være nødvendigt med en skriftlig underretning. I 
meget alvorlige sager, vil der altid være tale om en skriftlig underretning. Formen på un-
derretningen afhænger også af, hvordan der i øvrigt arbejdes sammen med den kommu-
nale forvaltning, og om den pågældende familie har en sag i familieafdelingen eller i ar-
bejdsmarkedsafdelingen. I sidstnævnte tilfælde kan der være behov for mere udførlig 
information til sagsbehandleren. En skriftlig underretning er naturligvis altid en tids- og 
resursekrævende foranstaltning. På spørgsmålet om, hvordan underretningen er sket, 
fordeler svarene sig således (tabel 29):  

Tabel 29. Underretningens form

Antal Procent 

Både mundtligt og skriftligt 268 31

Mundtligt 483 57

Skriftligt 100 12

Total 851 100

Af figur 17 fremgår at der hyppigere sker underretning, hvis barnet er af ikke-dansk op-
rindelse. Denne tendens er stærkere i 2005 end i 2004. Der sker underretning for 60 pro-
cent af de ikke-danske børn, mens procenten for de danske børn er 47 procent (i 2004 
var de tilsvarende procenter henholdsvis 53 og 44).  
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Figur 17.  Underretning af socialforvaltningen fordelt på nationalitet. I 
procent.
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Der er en meget klar sammenhæng mellem underretning og den vurderede belastnings-
grad. Således underrettes der om 30 procent af børn med almindelige behov, om 60 pro-
cent af børnene med særlige behov, om 84 procent af de truede børn og 88 procent i 
kategorien ’problembørn’.  

10.2 Støtte til barnet under opholdet 

Der er også i 2005 klar sammenhæng mellem de børn, der af krisecentrene vurderes som 
hårdest belastede, og den støtte der under opholdet gives fra de sociale myndigheder. I 
alt 14 procent svarende til 220 børn modtager en form for støtte fra de sociale myndig-
heder, mens de er på krisecenter. For 81 procent af børnene svares der nej. I forhold til 
2004 er der tale om et lille fald i støtten (2004 ja: 15 procent, nej: 78 procent).  

Tabel 30. Etableret støtte til barnet fra socialforvaltningen under opholdet

Antal Procent 

Ja 220 14

Nej  1319 81

Ved ikke 89 5

Total 1628 100

Hvordan støtten fordeles på børnene i forhold til belastningsgrad, fremgår af følgende 
figur:
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Figur 18.  Støtte under opholdet fordelt på belastningsgrad i 2005. I pro-
cent.
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Af de hårdest belastede børn, får 26 procent støtte under opholdet. Med hensyn til de 
truede børn får 25 procent støtte. Også børn der vurderes som mindre belastede får støt-
te, det drejer sig om 18 procent af børn med særlige behov og 4 procent af børn med 
almindelige behov. 

Det er dog meget påfaldende at kun en fjerdedel af de børn der vurderes som meget 
hårdt belastede og decideret behandlingskrævende får støtte fra socialforvaltningen un-
der opholdet. Blandt de børn, der karakteriseres som truede og som også har et udtalt 
behov for støtte, får kun en fjerdedel en støtte. Trefjerdele af de hårdest belastede børn 
får ingen støtte fra socialforvaltningen, mens de er på krisecentret. 

Der er ikke forskel på antallet af børn der får støtte i forhold til nationalitet.  

10.3 Former for støtte til barnet under opholdet 

Blandt de 220 børn, som får støtte under opholdet, fordeler støtten sig på en række for-
anstaltninger. De fremgår af figur 19. Støtten fordeler sig på denne måde: 
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Figur 19.  Former for støtte til barnet fordelt på nationalitet i 2005. I pro-
cent.

34

6
23

3 5 10 10

42

0

26

4 14 6 5 16 7

47

2
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

P
sy

ko
lo

g

S
tø

tt
ep

æ
da

go
g

F
am

ili
eb

eh
an

dl
in

g

F
am

ili
ep

le
je

D
ø

gn
in

st
itu

tio
n

D
ag

in
st

iti
on

(f
rip

la
ds

)

A
fla

st
ni

ng

A
nd

et

V
ed

 ik
ke

Dansk

Ikke dansk

Dansk N = 115, Ikke-dansk N = 101 

Den mest udbredte støtte i de angivne kategorier er psykologhjælp. En tredjedel af de 
danske børn, der får støtte under opholdet, får psykologhjælp, og 26 procent af de ikke-
danske børn får psykologhjælp. En fjerdel af de danske børn får støtte i form af familie-
behandling, mens det tilsvarende tal for ikke-danske børn er 14 procent. 16 procent af de 
ikke-danske børn får pædagogisk friplads mod 10 procent af de danske børn. Under an-
det ’andet’ får 16 procent hjælp i form af kørselsordning, mens 10 procent får hjælp af 
familiekonsulent, 5 procent får en hjemme-hos støtte og 2 procent får en støtteperson. 
Af andre tiltag kan nævnes barnepige, ferietilbud, skolepsykolog, børnegruppe, støtte i 
weekenden, mor/barn-projekt. Det er dog ganske få personer, der får disse tilbud.  

I forhold til 2004 statistikken er der sket en stigning i anvendelsen af psykologhjælp 
og en lille stigning i forhold til familiebehandling. Ved ikke procent er samtidig ble-
vet markant mindre, så det kan ikke afgøres, om den forskel er reel.  

10.4 Støtte ved fraflytning 

Når kvinden og barnet forlader krisecentret, er de i en meget udsat position. Det er der-
for meget vigtigt at der er støtte fra de sociale myndigheder efter krisecenteropholdet. 
Som vist i tabel 31 er der ved fraflytning fra krisecentret 17 procent af børnene, der 
modtager støtte, altså en svag stigning i forhold til de 14 procent, der etableres støtte for, 
mens de opholder sig på krisecentrene. For nogle børn er spørgsmålet om støtte endnu 
ikke afgjort ved fraflytningen, og der kan således være børn, som vil modtage støtte på et 
senere tidspunkt.
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Tabel 31. Støtte til barnet fra socialforvaltningen ved udflytningen

Antal Procent 

Ja 272 17

Nej  904 56

Ved ikke 426 27

Total 1602 100

Som det fremgår af figur 20 sker der også en ændring i fordelingen, så de mest udsatte 
modtager en større del af støtten. Der sker en forholdsvis stor stigning i støtten til de to 
mest belastede grupper af børn. 49 procent af de børn, der vurderes som problembørn, 
og 29 procent af de truede børn får støtte efter opholdet. Også de børn der vurderes at 
have særlige behov, får mere støtte efter opholdet, nemlig 23 procent. Til børn med al-
mindelige behov falder støtten derimod.  

Figur 20.  Støtte ved fraflytning fordelt på belastningsgrad i 2005. I pro-
cent.
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Alligevel er der stadig mere end to tredjedele af de truede børn og halvdelen af børnene 
med de alvorligste problemer, som der ikke er etableret støtte for. Begge disse grupper er 
i stor risiko for at udvikle varige skader, og der er et udtalt behov for foranstaltninger 
over for disse børn.   

Hvilken type af støtte gives efter opholdet? Forskydninger i type af støtte under og efter 
opholdet fremgår af tabellen nedenfor. Lidt færre får psykologbehandling og væsentligt 
flere får familiebehandling, når de flytter i egen bolig. Antallet, der tilbydes aflastning, 
stiger også.   
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Tabel 32. Fordeling af støtte på foranstaltninger under og efter opholdet. N.  

Støtte under 
ophold 

Støtte efter 
ophold 

Psykolog 65 59

Støttepædagog 14 24

Familiebehandling 41 76

Familiepleje 9 7

Døgninstitution 12 17

Daginstitution (friplads) 27 28

Aflastning 19 34

Andet 97 87

Ved ikke 2 9

10.5 Kommunalt tilsyn 

Det er en kommunal forpligtelse at føre tilsyn med børn på krisecentre. Det fremgår af 
servicelovens § 6, der pålægger kommunerne at føre tilsyn med de forhold, hvorunder 
børn og unge under 18 år lever. Formålet er at kommunen så tidligt som muligt får 
kendskab til de børn eller unge under 18 år, der har behov for særlig støtte. Med de be-
lastninger, som børn på krisecenter er udsat for, er der ikke tvivl om at der er tale om 
børn med behov for særlig støtte, men langt fra alle kommuner opfylder deres tilsyns- 
forpligtelse. 

I LOKK Årsstatistik 2005 for kvinder på krisecentre opgøres, hvorvidt der er ført tilsyn 
med børnene på krisecenter af den kommune, som krisecentret ligger i. Opgørelsen viser 
at 3 kommuner har ført tilsyn med alle børn på krisecentret i den pågældende kommune, 
11 kommuner har ført tilsyn med nogle af børnene på krisecentret i deres kommune, og 
12 kommuner har ikke ført tilsyn med nogle af børnene på krisecentret. Det er en klar 
tilsidesættelse af en kommunal forpligtelse. For de øvrige kommuner kendes svaret ikke. 

10.6 Hvor flytter børnene hen efter krisecenteropholdet? 

Godt en femtedel eller 365 af de børn, der har været på krisecenter, flytter tilbage til den, 
der har udøvet vold mod barnet eller moderen. 29 procent flytter i ny bolig, og 17 pro-
cent flytter tilbage til tidligere bolig, men uden den, der har udøvet volden. Det betyder, 
at halvdelen af børnene flytter til en permanent bolig uden voldsudøveren. Sammenlagt 
23 procent af børnene flytter til anden midlertidig adresse, enten til et andet krisecenter, 
en familiebehandlingsinstitution, eller de tager ophold hos familie og venner. Sammen-
lignet med 2004 - tallene er der lidt flere der flytter tilbage til den voldsudøvende (2 pro-
centpoint), men der er også lidt flere der flytter i tidligere bopæl uden den voldsudøven-
de (3 procentpoint). Færre flytter til et andet krisecenter i 2005, nemlig 8 procent mod 11 
procent i 2004.
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Tabel 33. Hvor flytter barnet hen umiddelbart efter opholdet på krisecenter?

Antal Procent 

Tilbage til den, der har udøvet vold mod barnet eller moderen 365 22

Tilbage til tidligere bopæl uden den, der har udøvet volden 326 20

Ny bolig 480 29

Andet krisecenter 133 8

Familiebehandlingsinstitution eller lignende 21 1

Familie/venner 123 8

Andet 103 6

Ved ikke 79 5

Total 1630 100

Der er grund til særlig bekymring for de børn, der flytter hjem til den voldsudøvende far 
eller samlever. Derfor er der set på, om der ydes støtte fra socialforvaltningen i de tilfæl-
de, hvor barnet flytter tilbage. I alt 365 børn flytter tilbage til voldsudøveren. For 37 af 
disse er der etableret støtte til barnet efter opholdet. Det svarer til 11 procent af børnene. 
For 187 børn er der ikke etableret nogen former for støtte og for de resterende141 børn 
kendes svaret ikke. Man kan derfor konstatere at langt hovedparten af de børn, der igen 
skal leve i en familie med vold, ikke får nogen hjælp fra de sociale myndigheder.  

Næsten en femtedel af børnene flytter til en anden midlertidig adresse, nemlig til familie 
og venner eller til et andet krisecenter. Det betyder, at problemerne for disse familier 
ikke har fundet en endelig løsning.

Der er stor forskel på hvor de danske og ikke-danske børn flytter hen efter krisecenter-
opholdet. Som det fremgår af figur 21, er der næsten dobbelt så mange ikke-danske 
børn, der flytter tilbage til voldsudøveren, nemlig 30 procent mod 16 procent af de dan-
ske børn. Flere danske børn end ikke-danske flytter til tidligere bopæl uden voldsudøve-
ren og flere danske end ikke-danske flytter til ny bolig. Her er forskellene dog relativt 
små, henholdsvis 4 og 3 procentpoint. De danske børn og deres mødre benytter i større 
udstrækningen muligheden for at flytte ind hos familie og venner end de ikke-danske 
børn. Tallene er henholdsvis 10 og 4 procent. Sammenlignet med 2004 er forskellene 
øget i forhold til at flytte tilbage til den voldsudøvende mellem danske og ikke-danske, 
mens forskellene er udlignet med hensyn til ny bolig, sådan så der i 2005 er næsten lige så 
mange ikke-danske som danske børn, der flytter i ny bolig (se også LOKK Årsstatistik 
2005 s. 42).  
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Figur 21. Hvor flytter barnet hen efter krisecenteropholdet fordelt på nati-
onalitet i 2005? I procent.
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Figur 22. Hvor flytter barnet hen efter krisecenteropholdet fordelt på nati-
onalitet i 2004? I procent. 
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10.7 Støtte fra krisecentrene efter opholdet 

Krisecentrene kan i nogle tilfælde yde støtte til barnet efter udflytning fra krisecentret, se 
også LOKK Årsstatistik 2005. Midlerne hertil er dog ret begrænsede, og nogle krisecent-
re har ikke denne mulighed. 

16 procent svarende til 250 børn får støtte fra krisecentret efter udflytning fra centret. 48 
procent heraf eller 120 børn får støtte i form af hjemmebesøg af krisecentrets medarbej-
dere. 22 børn eller 9 procent har fået besøg i daginstitution eller skole. 109 børn svaren-
de til 30 procent deltager i aktiviteter på krisecentret efter opholdet og 82 børn svarende 
til 14 procent deltager i ferieaktiviteter arrangeret af krisecentret. Andre former for støtte 
er samtaler med barnet efter opholdets ophør, og en del børn besøger spontant krise-
centret efter de er flyttet. 

Når der for hovedparten af børnene ikke tilbydes støtte efter opholdet er de væsentligste 
årsager manglende resurser fra krisecentrets side, at kvinden ikke ønsker det, at kvinden 
flytter langt væk og at andre offentlige instanser yder hjælp og støtte. Svarene fordeler sig 
nogenlunde ligeligt mellem disse årsager. Af andre årsager nævnes at der ikke er behov, 
at kvinden er flyttet til et andet krisecenter, opholdets varighed, at kvinden flytter tilbage 
til den voldelige mand.  
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Bilag 1. Barnets køn 
Dreng Pige Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 51 30 49 29 0 0 100 59
Dannerhuset 47 32 41 28 12 8 100 68
Fredericia 53 20 47 18 0 0 100 38
Frederikshavn 58 18 42 13 0 0 100 31
Frederiksværk 52 32 48 29 0 0 100 61
Haderslev 39 9 61 14 0 0 100 23
Herning 65 36 33 18 2 1 100 55
Hillerød 42 24 54 31 4 2 100 57
Hjørring 51 18 49 17 0 0 100 35
Hobro 57 16 43 12 0 0 100 28
Holstebro 45 24 55 29 0 0 100 53
Horsens 54 14 42 11 4 1 100 26
Jagtvej, Kbh. 45 45 55 54 0 0 100 99
Kalundborg 38 13 62 21 0 0 100 34
Kolding 49 23 51 24 0 0 100 47
Køge 17 5 83 24 0 0 100 29
Lyngby 57 34 42 25 2 1 100 60
Nakskov 52 24 48 22 0 0 100 46
Næstved 34 10 66 19 0 0 100 29
Nørresundby 44 12 56 15 0 0 100 27
Odense 56 78 43 60 1 1 100 139
Randers 58 49 42 35 0 0 100 84
Ringsted 45 35 53 41 1 1 100 77
Roskilde 60 6 40 4 0 0 100 10
Rønne 30 9 70 21 0 0 100 30
Røntofte 49 26 51 27 0 0 100 53
Silkeborg 61 37 39 24 0 0 100 61
Sønderborg 36 14 64 25 0 0 100 39
Thisted 60 21 40 14 0 0 100 35
Vejle 53 31 47 28 0 0 100 59
Viborg 51 19 49 18 0 0 100 37
Aabenraa 42 19 58 26 0 0 100 45
Århus 55 59 44 47 1 1 100 107
Total 50 842 49 823 1 16 100 1681
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Bilag 2. Barnets alder
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 Bilag 3. Barnets nationalitet (dansk/ikke dansk) baseret på forældrenes  
               nationalitet/fødeland

Dansk Ikke dansk 
Manglende 
information Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 31 18 68 40 2 1 100 59

Dannerhuset 37 25 60 41 3 2 100 68

Fredericia 63 24 29 11 8 3 100 38

Frederikshavn 45 14 48 15 6 2 100 31

Frederiksværk 26 16 48 29 26 16 100 61

Haderslev 43 10 57 13 0 0 100 23

Herning 36 20 51 28 13 7 100 55

Hillerød 39 22 56 32 5 3 100 57

Hjørring 66 23 34 12 0 0 100 35

Hobro 61 17 39 11 0 0 100 28

Holstebro 53 28 40 21 8 4 100 53

Horsens 54 14 46 12 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 40 40 60 59 0 0 100 99

Kalundborg 32 11 68 23 0 0 100 34

Kolding 68 32 32 15 0 0 100 47

Køge 69 20 28 8 3 1 100 29

Lyngby 30 18 48 29 22 13 100 60

Nakskov 72 33 28 13 0 0 100 46

Næstved 69 20 31 9 0 0 100 29

Nørresundby 59 16 22 6 19 5 100 27

Odense 53 74 40 56 6 9 100 139

Randers 60 50 35 29 6 5 100 84

Ringsted 73 56 27 21 0 0 100 77

Roskilde 70 7 30 3 0 0 100 10

Rønne 67 20 17 5 17 5 100 30

Røntofte 64 34 36 19 0 0 100 53

Silkeborg 56 34 44 27 0 0 100 61

Sønderborg 67 26 33 13 0 0 100 39

Thisted 71 25 29 10 0 0 100 35

Vejle 51 30 49 29 0 0 100 59

Viborg 59 22 41 15 0 0 100 37

Aabenraa 51 23 42 19 7 3 100 45

Århus 34 36 64 68 3 3 100 107

Total 51 858 44 741 5 82 100 1681
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 Bilag 4. Går barnet i daginstitution/skole under opholdet på krisecentret?
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 Bilag 5. Er barnet stoppet i daginstitution/skole ved flytning til krisecentret?
Ja Nej  Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 32 19 49 29 3 2 15 9 100 59

Dannerhuset 34 23 41 28 0 0 25 17 100 68

Fredericia 47 18 42 16 0 0 11 4 100 38

Frederikshavn 68 21 19 6 0 0 13 4 100 31

Frederiksværk 74 45 10 6 0 0 16 10 100 61

Haderslev 39 9 39 9 0 0 22 5 100 21

Herning 58 32 15 8 4 2 24 13 100 55

Hillerød 53 30 14 8 5 3 28 16 100 57

Hjørring 49 17 46 16 0 0 6 2 100 35

Hobro 57 16 39 11 0 0 4 1 100 28

Holstebro 13 7 72 38 0 0 15 8 100 53

Horsens 73 19 19 5 0 0 8 2 100 26

Jagtvej, Kbh. 32 32 43 43 6 6 18 18 100 99

Kalundborg 26 9 41 14 12 4 21 7 100 34

Kolding 55 26 28 13 2 1 15 7 100 47

Køge 34 10 45 13 10 3 10 3 100 29

Lyngby 40 24 18 11 0 0 42 25 100 60

Nakskov 57 26 28 13 0 0 15 7 100 46

Næstved 28 8 69 20 0 0 3 1 100 29

Nørresundby 22 6 48 13 0 0 30 8 100 27

Odense 29 41 27 38 5 7 38 53 100 139

Randers 42 35 26 22 0 0 32 27 100 84

Ringsted 61 47 21 16 0 0 18 14 100 77

Roskilde 40 4 60 6 0 0 0 0 100 10

Rønne 3 1 90 27 0 0 7 2 100 30

Røntofte 55 29 26 14 0 0 19 10 100 53

Silkeborg 54 33 33 20 2 1 11 7 100 61

Sønderborg 49 19 33 13 5 2 13 5 100 39

Thisted 29 10 60 21 0 0 11 4 100 35

Vejle 51 30 24 14 2 1 24 14 100 59

Viborg 38 14 49 18 0 0 14 5 100 37

Aabenraa 40 18 22 10 0 0 38 17 100 45

Århus 50 54 25 27 0 0 24 26 100 107

Total 44 732 34 566 2 32 21 351 100 1681
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 Bilag 6. Årsag til barnets stop i daginstitution/skole ved flytning til krisecentret

Fare Afstand 

Uafklaret 
forældre-

myndighed Andet Ved ikke 

P
rocent 

A
ntal

P
rocent 

A
ntal

P
rocent 

A
ntal

P
rocent 

A
ntal

P
rocent 

A
ntal

Boligfondens 12 7 12 7 19 11 0 0 0 0

Dannerhuset 32 22 10 7 10 7 0 0 0 0

Fredericia 37 14 34 13 8 3 3 1 0 0

Frederikshavn 10 3 55 17 19 6 0 0 0 0

Frederiksværk 57 35 69 42 7 4 0 0 0 0

Haderslev 35 8 22 5 17 4 0 0 0 0

Herning 15 8 47 26 2 1 2 1 4 2

Hillerød 30 17 46 26 14 8 4 2 0 0

Hjørring 14 5 43 15 9 3 0 0 0 0

Hobro 7 2 57 16 4 1 4 1 0 0

Holstebro 4 2 13 7 0 0 2 1 0 0

Horsens 35 9 50 13 50 13 0 0 0 0

Jagtvej, Kbh. 22 22 12 12 4 4 10 10 0 0

Kalundborg 12 4 24 8 6 2 3 1 0 0

Kolding 23 11 43 20 17 8 0 0 2 1

Køge 21 6 21 6 14 4 0 0 0 0

Lyngby 28 17 18 11 18 11 2 1 0 0

Nakskov 15 7 52 24 0 0 0 0 0 0

Næstved 0 0 24 7 0 0 10 3 0 0

Nørresundby 4 1 19 5 0 0 0 0 0 0

Odense 18 25 14 20 9 13 1 2 1 1

Randers 12 10 33 28 8 7 1 1 0 0

Ringsted 27 21 55 42 14 11 3 2 0 0

Roskilde 40 4 40 4 0 0 0 0 0 0

Rønne 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0

Røntofte 38 20 49 26 4 2 2 1 0 0

Silkeborg 43 26 36 22 26 16 0 0 0 0

Sønderborg 10 4 23 9 0 0 21 8 0 0

Thisted 0 0 17 6 0 0 17 6 0 0

Vejle 20 12 49 29 20 12 2 1 0 0

Viborg 14 5 35 13 3 1 0 0 0 0

Aabenraa 16 7 31 14 7 3 9 4 0 0

Århus 34 36 14 15 2 2 12 13 0 0

Total 22 370 31 516 9 157 4 59 0 4

Bemærk, at det er muligt at der er flere årsager til et stop end én. Summen ovenfor er derfor ikke 
udtryk for det samlede antal besvarelser. 
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 Bilag 7. Har barnet samvær med en voldudøvende far?
Ja Nej Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 46 27 47 28 5 3 2 1 100 59

Dannerhuset 29 20 41 28 21 14 9 6 100 68

Fredericia 29 11 42 16 13 5 16 6 100 38

Frederikshavn 6 2 58 18 3 1 32 10 100 31

Frederiksværk 31 19 36 22 5 3 28 17 100 61

Haderslev 26 6 52 12 22 5 0 0 100 23

Herning 25 14 20 11 33 18 22 12 100 55

Hillerød 16 9 42 24 9 5 33 19 100 57

Hjørring 17 6 74 26 3 1 6 2 100 35

Hobro 14 4 43 12 14 4 29 8 100 28

Holstebro 15 8 21 11 47 25 17 9 100 53

Horsens 0 0 100 26 0 0 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 35 35 32 32 28 28 4 4 100 99

Kalundborg 12 4 53 18 29 10 6 2 100 34

Kolding 21 10 43 20 17 8 19 9 100 47

Køge 41 12 31 9 28 8 0 0 100 29

Lyngby 2 1 48 29 10 6 40 24 100 60

Nakskov 35 16 50 23 11 5 4 2 100 46

Næstved 24 7 52 15 0 0 24 7 100 29

Nørresundby 22 6 19 5 4 1 56 15 100 27

Odense 12 17 28 39 53 73 7 10 100 139

Randers 7 6 35 29 44 37 14 12 100 84

Ringsted 31 24 65 50 1 1 3 2 100 77

Roskilde 40 4 30 3 0 0 30 3 100 10

Rønne 33 10 43 13 3 1 20 6 100 30

Røntofte 11 6 75 40 0 0 13 7 100 53

Silkeborg 10 6 77 47 7 4 7 4 100 61

Sønderborg 26 10 31 12 13 5 31 12 100 39

Thisted 26 9 51 18 14 5 9 3 100 35

Vejle 19 11 22 13 20 12 39 23 100 59

Viborg 32 12 57 21 8 3 3 1 100 37

Aabenraa 20 9 27 12 7 3 47 21 100 45

Århus 20 21 59 63 19 20 3 3 100 107

Total 22 362 44 745 19 314 15 260 100 1681
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 Bilag 8. Forældremyndighed 



77

 Bilag 9. Er der etableret støtte fra socialforvaltningen til barnet under opholdet 
på krisecentret?

Ja Nej  Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 24 14 73 43 2 1 2 1 100 59

Dannerhuset 21 14 74 50 6 4 0 0 100 68

Fredericia 0 0 87 33 11 4 3 1 100 38

Frederikshavn 13 4 77 24 3 1 6 2 100 31

Frederiksværk 21 13 57 35 7 4 15 9 100 61

Haderslev 9 2 91 21 0 0 0 0 100 23

Herning 25 14 62 34 5 3 7 4 100 55

Hillerød 14 8 70 40 12 7 4 2 100 57

Hjørring 11 4 89 31 0 0 0 0 100 35

Hobro 11 3 89 25 0 0 0 0 100 28

Holstebro 9 5 77 41 11 6 2 1 100 53

Horsens 15 4 85 22 0 0 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 25 25 65 64 10 10 0 0 100 99

Kalundborg 12 4 88 30 0 0 0 0 100 34

Kolding 4 2 96 45 0 0 0 0 100 47

Køge 3 1 93 27 3 1 0 0 100 29

Lyngby 2 1 70 42 5 3 23 14 100 60

Nakskov 9 4 87 40 4 2 0 0 100 46

Næstved 48 14 48 14 0 0 3 1 100 29

Nørresundby 0 0 70 19 19 5 11 3 100 27

Odense 12 16 68 94 21 29 0 0 100 139

Randers 6 5 90 76 2 2 1 1 100 84

Ringsted 4 3 96 74 0 0 0 0 100 77

Roskilde 70 7 10 1 0 0 20 2 100 10

Rønne 17 5 83 25 0 0 0 0 100 30

Røntofte 15 8 85 45 0 0 0 0 100 53

Silkeborg 7 4 84 51 3 2 7 4 100 61

Sønderborg 33 13 62 24 5 2 0 0 100 39

Thisted 14 5 83 29 0 0 3 1 100 35

Vejle 7 4 93 55 0 0 0 0 100 59

Viborg 5 2 95 35 0 0 0 0 100 37

Aabenraa 22 10 58 26 7 3 13 6 100 45

Århus 2 2 97 104 0 0 1 1 100 107

Total 13 220 78 1319 5 89 3 53 100 1681
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 Bilag 10. Er der et alkohol- eller stofmisbrug i barnets ”nære familie”?
Ja  Nej Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 25 15 44 26 29 17 2 1 100 59

Dannerhuset 32 22 32 22 35 24 0 0 100 68

Fredericia 63 24 13 5 21 8 3 1 100 38

Frederikshavn 52 16 29 9 19 6 0 0 100 31

Frederiksværk 10 6 15 9 74 45 2 1 100 61

Haderslev 61 14 39 9 0 0 0 0 100 23

Herning 18 10 25 14 49 27 7 4 100 55

Hillerød 33 19 14 8 53 30 0 0 100 57

Hjørring 37 13 46 16 17 6 0 0 100 35

Hobro 57 16 25 7 18 5 0 0 100 28

Holstebro 34 18 11 6 51 27 4 2 100 53

Horsens 73 19 27 7 0 0 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 27 27 34 34 37 37 1 1 100 99

Kalundborg 18 6 35 12 47 16 0 0 100 34

Kolding 15 7 26 12 60 28 0 0 100 47

Køge 34 10 24 7 41 12 0 0 100 29

Lyngby 17 10 30 18 27 16 27 16 100 60

Nakskov 37 17 41 19 22 10 0 0 100 46

Næstved 48 14 28 8 0 0 24 7 100 29

Nørresundby 26 7 11 3 52 14 11 3 100 27

Odense 17 23 11 15 72 100 1 1 100 139

Randers 23 19 20 17 55 46 2 2 100 84

Ringsted 40 31 38 29 22 17 0 0 100 77

Roskilde 50 5 50 5 0 0 0 0 100 10

Rønne 80 24 13 4 7 2 0 0 100 30

Røntofte 25 13 26 14 49 26 0 0 100 53

Silkeborg 33 20 28 17 38 23 2 1 100 61

Sønderborg 23 9 44 17 33 13 0 0 100 39

Thisted 51 18 37 13 11 4 0 0 100 35

Vejle 17 10 27 16 56 33 0 0 100 59

Viborg 49 18 14 5 38 14 0 0 100 37

Aabenraa 24 11 20 9 44 20 11 5 100 45

Århus 27 29 36 39 36 39 0 0 100 107

Total 31 520 27 451 40 665 3 45 100 1681
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 Bilag 11. Er der medlemmer af ”den nære familie”, der har en psykisk lidelse?
Ja  Nej Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 10 6 47 28 39 23 3 2 100 59

Dannerhuset 7 5 53 36 37 25 3 2 100 68

Fredericia 24 9 45 17 29 11 3 1 100 38

Frederikshavn 52 16 23 7 26 8 0 0 100 31

Frederiksværk 46 28 3 2 46 28 5 3 100 61

Haderslev 13 3 78 18 9 2 0 0 100 23

Herning 16 9 16 9 55 30 13 7 100 55

Hillerød 9 5 5 3 82 47 4 2 100 57

Hjørring 9 3 80 28 11 4 0 0 100 35

Hobro 18 5 25 7 57 16 0 0 100 28

Holstebro 45 24 6 3 49 26 0 0 100 53

Horsens 12 3 81 21 8 2 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 42 42 19 19 38 38 0 0 100 99

Kalundborg 29 10 29 10 41 14 0 0 100 34

Kolding 17 8 23 11 60 28 0 0 100 47

Køge 17 5 28 8 55 16 0 0 100 29

Lyngby 27 16 33 20 17 10 23 14 100 60

Nakskov 13 6 54 25 33 15 0 0 100 46

Næstved 24 7 31 9 28 8 17 5 100 29

Nørresundby 7 2 22 6 59 16 11 3 100 27

Odense 16 22 7 10 77 107 0 0 100 139

Randers 26 22 11 9 61 51 2 2 100 84

Ringsted 29 22 48 37 23 18 0 0 100 77

Roskilde 10 1 60 6 20 2 10 1 100 10

Rønne 13 4 67 20 20 6 0 0 100 30

Røntofte 17 9 45 24 38 20 0 0 100 53

Silkeborg 15 9 23 14 61 37 2 1 100 61

Sønderborg 21 8 26 10 54 21 0 0 100 39

Thisted 17 6 74 26 9 3 0 0 100 35

Vejle 24 14 24 14 53 31 0 0 100 59

Viborg 11 4 3 1 86 32 0 0 100 37

Aabenraa 24 11 18 8 47 21 11 5 100 45

Århus 15 16 39 42 45 48 1 1 100 107

Total 21 360 30 508 45 764 3 49 100 1681
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 Bilag 12. Barnets samlede belastningsgrad
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 Bilag 13. Barnets opholdslængde på krisecentret
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 Bilag 14. Hvor flytter barnet hen umiddelbart efter opholdet på krisecenter?
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 Bilag 15. Har barnet under opholdet haft problemer, som krisecentret ikke kunne 
tilbyde tilstrækkelig hjælp til løsningen af? 

Ja  Nej Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 37 22 53 31 7 4 3 2 100 59

Dannerhuset 24 16 59 40 16 11 1 1 100 68

Fredericia 16 6 68 26 13 5 3 1 100 38

Frederikshavn 23 7 58 18 13 4 6 2 100 31

Frederiksværk 16 10 46 28 2 1 36 22 100 61

Haderslev 52 12 48 11 0 0 0 0 100 23

Herning 53 29 7 4 27 15 13 7 100 55

Hillerød 44 25 42 24 14 8 0 0 100 57

Hjørring 34 12 66 23 0 0 0 0 100 35

Hobro 32 9 64 18 4 1 0 0 100 28

Holstebro 8 4 47 25 43 23 2 1 100 53

Horsens 15 4 81 21 0 0 4 1 100 26

Jagtvej, Kbh. 23 23 23 23 49 49 4 4 100 99

Kalundborg 9 3 91 31 0 0 0 0 100 34

Kolding 26 12 53 25 21 10 0 0 100 47

Køge 17 5 59 17 14 4 10 3 100 29

Lyngby 10 6 57 34 5 3 28 17 100 60

Nakskov 13 6 87 40 0 0 0 0 100 46

Næstved 24 7 72 21 0 0 3 1 100 29

Nørresundby 26 7 41 11 22 6 11 3 100 27

Odense 12 16 30 42 57 79 1 2 100 139

Randers 12 10 42 35 46 39 0 0 100 84

Ringsted 30 23 65 50 5 4 0 0 100 77

Roskilde 20 2 20 2 0 0 60 6 100 10

Rønne 7 2 63 19 7 2 23 7 100 30

Røntofte 15 8 85 45 0 0 0 0 100 53

Silkeborg 49 30 48 29 3 2 0 0 100 61

Sønderborg 5 2 85 33 10 4 0 0 100 39

Thisted 23 8 46 16 31 11 0 0 100 35

Vejle 20 12 76 45 3 2 0 0 100 59

Viborg 32 12 51 19 16 6 0 0 100 37

Aabenraa 24 11 36 16 33 15 7 3 100 45

Århus 53 57 35 37 10 11 2 2 100 107

Total 25 418 51 859 19 319 5 85 100 1681
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 Bilag 16. Hvilke problemer har barnet haft under opholdet, som krisecentret ikke 
kunne tilbyde tilstrækkelig hjælp til løsningen af? 
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Bilag 17. Er det aftalt, at barnet får støtte/hjælp fra krisecentret efter udflytnin-
gen?

Ja  Nej Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 54 32 44 26 0 0 2 1 100 59

Dannerhuset 50 34 44 30 6 4 0 0 100 68

Fredericia 21 8 53 20 0 0 26 10 100 38

Frederikshavn 0 0 84 26 0 0 16 5 100 31

Frederiksværk 5 3 59 36 0 0 36 22 100 61

Haderslev 0 0 100 23 0 0 0 0 100 23

Herning 4 2 87 48 2 1 7 4 100 55

Hillerød 0 0 95 54 5 3 0 0 100 57

Hjørring 20 7 80 28 0 0 0 0 100 35

Hobro 0 0 100 28 0 0 0 0 100 28

Holstebro 2 1 92 49 6 3 0 0 100 53

Horsens 4 1 96 25 0 0 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 39 39 55 54 4 4 2 2 100 99

Kalundborg 0 0 100 34 0 0 0 0 100 34

Kolding 11 5 87 41 2 1 0 0 100 47

Køge 0 0 100 29 0 0 0 0 100 29

Lyngby 13 8 58 35 0 0 28 17 100 60

Nakskov 17 8 83 38 0 0 0 0 100 46

Næstved 45 13 48 14 0 0 7 2 100 29

Nørresundby 7 2 37 10 0 0 56 15 100 27

Odense 1 1 72 100 8 11 19 27 100 139

Randers 0 0 100 84 0 0 0 0 100 84

Ringsted 8 6 92 71 0 0 0 0 100 77

Roskilde 20 2 30 3 0 0 50 5 100 10

Rønne 43 13 50 15 0 0 7 2 100 30

Røntofte 2 1 87 46 0 0 11 6 100 53

Silkeborg 38 23 62 38 0 0 0 0 100 61

Sønderborg 15 6 79 31 5 2 0 0 100 39

Thisted 6 2 94 33 0 0 0 0 100 35

Vejle 24 14 76 45 0 0 0 0 100 59

Viborg 19 7 81 30 0 0 0 0 100 37

Aabenraa 24 11 69 31 0 0 7 3 100 45

Århus 1 1 97 104 0 0 2 2 100 107

Total 15 250 76 1279 2 29 7 123 100 1681
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 Bilag 18. Årsager til at barnet ikke får støtte/hjælp fra krisecentret efter udflyt-
ningen
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 Bilag 19. Former for støtte/hjælp fra krisecentret til barnet efter udflytning
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 Bilag 20. Har krisecentret underrettet socialforvaltningen om barnets vilkår?
Ja  Nej Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 90 53 7 4 0 0 3 2 100 59

Dannerhuset 66 45 34 23 0 0 0 0 100 68

Fredericia 29 11 63 24 8 3 0 0 100 38

Frederikshavn 52 16 48 15 0 0 0 0 100 31

Frederiksværk 69 42 18 11 0 0 13 8 100 61

Haderslev 48 11 52 12 0 0 0 0 100 23

Herning 42 23 53 29 4 2 2 1 100 55

Hillerød 82 47 12 7 5 3 0 0 100 57

Hjørring 34 12 66 23 0 0 0 0 100 35

Hobro 46 13 54 15 0 0 0 0 100 28

Holstebro 6 3 83 44 11 6 0 0 100 53

Horsens 58 15 42 11 0 0 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 98 97 1 1 0 0 1 1 100 99

Kalundborg 47 16 53 18 0 0 0 0 100 34

Kolding 32 15 62 29 6 3 0 0 100 47

Køge 48 14 52 15 0 0 0 0 100 29

Lyngby 62 37 10 6 0 0 28 17 100 60

Nakskov 35 16 65 30 0 0 0 0 100 46

Næstved 86 25 10 3 0 0 3 1 100 29

Nørresundby 7 2 74 20 7 2 11 3 100 27

Odense 19 27 75 104 5 7 1 1 100 139

Randers 35 29 54 45 11 9 1 1 100 84

Ringsted 64 49 34 26 3 2 0 0 100 77

Roskilde 50 5 0 0 0 0 50 5 100 10

Rønne 57 17 37 11 0 0 7 2 100 30

Røntofte 62 33 38 20 0 0 0 0 100 53

Silkeborg 77 47 23 14 0 0 0 0 100 61

Sønderborg 54 21 36 14 10 4 0 0 100 39

Thisted 63 22 37 13 0 0 0 0 100 35

Vejle 36 21 64 38 0 0 0 0 100 59

Viborg 51 19 49 18 0 0 0 0 100 37

Aabenraa 67 30 33 15 0 0 0 0 100 45

Århus 18 19 80 86 0 0 2 2 100 107

Total 51 852 44 744 2 41 3 44 100 1681
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 Bilag 21. Er der etableret støtte fra socialforvaltningen til barnet efter udflytnin-
gen fra krisecentret?

Ja  Nej Ved ikke Uoplyst Total 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

P
rocent 

A
ntal 

Boligfondens 20 12 39 23 39 23 2 1 100 59

Dannerhuset 21 14 62 42 18 12 0 0 100 68

Fredericia 13 5 66 25 21 8 0 0 100 38

Frederikshavn 45 14 42 13 0 0 13 4 100 31

Frederiksværk 8 5 31 19 18 11 43 26 100 61

Haderslev 17 4 83 19 0 0 0 0 100 23

Herning 27 15 27 15 38 21 7 4 100 55

Hillerød 16 9 56 32 25 14 4 2 100 57

Hjørring 43 15 46 16 11 4 0 0 100 35

Hobro 21 6 79 22 0 0 0 0 100 28

Holstebro 9 5 58 31 32 17 0 0 100 53

Horsens 23 6 77 20 0 0 0 0 100 26

Jagtvej, Kbh. 22 22 25 25 53 52 0 0 100 99

Kalundborg 15 5 82 28 3 1 0 0 100 34

Kolding 9 4 77 36 15 7 0 0 100 47

Køge 0 0 90 26 7 2 3 1 100 29

Lyngby 8 5 22 13 37 22 33 20 100 60

Nakskov 7 3 78 36 15 7 0 0 100 46

Næstved 14 4 41 12 31 9 14 4 100 29

Nørresundby 4 1 56 15 26 7 15 4 100 27

Odense 8 11 23 32 68 95 1 1 100 139

Randers 11 9 56 47 32 27 1 1 100 84

Ringsted 18 14 71 55 10 8 0 0 100 77

Roskilde 80 8 0 0 10 1 10 1 100 10

Rønne 33 10 47 14 7 2 13 4 100 30

Røntofte 21 11 77 41 2 1 0 0 100 53

Silkeborg 18 11 61 37 21 13 0 0 100 61

Sønderborg 33 13 38 15 28 11 0 0 100 39

Thisted 20 7 74 26 6 2 0 0 100 35

Vejle 12 7 88 52 0 0 0 0 100 59

Viborg 8 3 19 7 73 27 0 0 100 37

Aabenraa 24 11 22 10 47 21 7 3 100 45

Århus 3 3 93 100 1 1 3 3 100 107

Total 16 272 54 904 25 426 5 79 100 1681


