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1. Indledning 

LOKK’s børnestatistik 2003- 2004 bygger på oplysninger om 1730 børn indhentet på 34 
krisecentrer i perioden 1. november 2003 til 31. december 2004. Rekvirent af undersø-
gelsen er Landsorganisationen af kvindekrisecentre LOKK, og undersøgelsen er udført 
af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Socialministeriet har finansieret 
undersøgelsen og rapporten.

Udviklingen af en egentlig børnestatistik på krisecenterområdet skal ses som et resultat af 
den stigende opmærksomhed, der gennem de sidste ti år har været på børns vilkår i for-
bindelse med ophold på krisecentre og på det øgede fokus på voldsramte børn generelt.  

Statistikken er en fortsættelse og videreudvikling af det undersøgelsesarbejde om børn på 
krisecentre, der har været udført siden Socialministeriet etablerede den såkaldte Krib-
pulje i 1996. Puljen havde til formål at støtte børn på krisecentre og ved etableringen 
blev det besluttet, at erfaringer fra puljens udmøntning skulle samles og systematiseres. 

Som en del af erfaringsopsamlingen iværksatte det daværende Formidlingscenter for 
socialt Arbejde en stor spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater i 2002 blev sammenfat-
tet i bogen ”5230 børn på krisecenter – en deskriptiv undersøgelse (herefter benævnt Behrens 
2002). Bogen er baseret på informationer om 5.230 børn, som i perioden 1. juli 1997 til 
31. december 1999 flyttede ind på 38 krisecentre i Danmark. Den giver et bredt billede af 
børnenes vilkår og livssituation og et billede af det felt, hvori arbejdet med børnene fore-
går.

Undersøgelsen konkluderer, at børn på krisecentre udgør en særlig sårbar og ofte social 
marginaliseret gruppe. På grund af manglende synlighed og tabuisering forebygges der 
ikke i tilstrækkelig grad over for disse børn, ligesom de heller ikke støttes tilstrækkeligt i 
det videre forløb. 

Efter ønske fra LOKK lægges der i denne statistik et særligt fokus på de belastningsfakto-
rer, der præger børns opvækst- og livsvilkår i voldsramte familier. Vold som et vilkår i 
barndommen er en belastningsfaktor, som øver indflydelse på et barns udvikling og kan 
have konsekvenser for resten af barnets liv. I kølvandet på volden følger ofte brud og 
opbrud i forhold til nærmeste familie, legekammerater, skole etc. Denne manglende kon-
tinuitet og tryghed i livsforløbet udgør en anden belastningsfaktor.

Det er kendt, at vold hyppigt optræder i forbindelse med forskellige rusmidler. Gennem 
spørgeskemaet er det forsøgt at få et billede af et eventuelt misbrug i de voldsramte fami-
lier. Der er også spurgt om sindslidelser hos forældre, hvad der kan være en anden alvor-
lig belastning for et barn, og kan være en del af forklaringen på den vold, der finder sted i 
hjemmet. Validiteten i besvarelsen er imidlertid ikke tilfredsstillende, og der refereres 
derfor kun meget begrænset til denne del af undersøgelsen.

Denne undersøgelse stiller desuden spørgsmål, der kan give et svar på, hvilke sociale net-
værk, der er til rådighed for de børn, der befinder sig på krisecentrene. I det omfang der 
findes netværk for barnet, ligger der her en god mulighed for støtte, mens manglende 
netværk udgør en yderligere belastningsfaktor. 
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Til undersøgelsen er der udarbejdet et spørgeskema med en lang række overvejende luk-
kede svarkategorier. Der er udfyldt i alt 1730 spørgeskemaer i perioden 1. november 
2003 til 31. december 2004. Det fremgår af LOKK´s Årsstatistik for krisecentrene, at i 
alt 1695 børn opholdt sig på krisecentre i 2004. I dette materiale om børn på krisecentre 
er der for 2004 i alt 1553 returnerede spørgeskemaer. Det er et fuldt tilfredsstillende re-
sultat, specielt i betragtning af at en del kvinder og børn kun opholder sig ganske kortva-
rigt på krisecentret, og derfor ikke med rimelighed kan forventes at deltage i undersøgel-
sen. Der skal også for medarbejderne være plads til overvejelser over, om det i den en-
kelte situation er etisk forsvarligt at stille barnet disse spørgsmål på det pågældende tids-
punkt.

Spørgeskemaet er udfyldt af børnepædagogen eller en anden fagperson blandt personalet 
på krisecentret. Informanter er moderen og barnet, der besvarer spørgsmålene i en sam-
tale med pædagogen. Moderens deltagelse er valgt af etiske grunde. Det ville ikke være 
forsvarligt, at stille barnet så følsomme spørgsmål uden moderens tilstedeværelse. Dertil 
kommer, at der er mange spørgsmål, som specielt de mindre børn ikke vil kunne svare 
på selv. Det er med i overvejelserne, at det selvfølgeligt påvirker børnenes måde at svare 
på, at moderen er til stede. En mindre del af spørgeskemaet udfyldes af pædagogen selv. 
Det drejer sig om et afsnit om vurdering af barnets belastningsgrad og et afsnit med in-
formationer om forløbet efter opholdet. Der er udarbejdet en udførlig manual med ud-
dybende forklaringer til de enkelte spørgsmål, dels for at lette udfyldelsen af skemaet og 
dels for at medvirke til at sikre kvaliteten af svarene. Manualen har også til formål at give 
alle børnepædagoger det samme grundlag for at tolke spørgsmålene og dermed få en 
mere ensartet opfattelse af, hvad der spørges om. Dette skulle gerne være medvirkende 
til at svarene bliver mere præcise og dermed samtidig tilføre den samlede statistik større 
gyldighed.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført anonymt. Det vil sige at hverken barnets eller 
moderens navn eller cpr. nr. er anført på skemaet. 

Af gode grunde er nogle af spørgsmålene 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. 

Nogle af de aspekter af barnets liv, som spørgeskemaet søger at belyse, er i virkeligheden 
vanskelige at indfange i et spørgeskema. Et af dem er betydningen af netværk i barnets 
liv. Undersøgelsen søger med forskellige tilgange at afdække, hvilke personer der har en 
relation til barnet, hvor tæt forskellige personer er på barnet, og hvad barnet kan forven-
te støtte til. På nogle af disse spørgsmål er der meget lave svarprocenter, fordi det gene-
relt er for svært for barnet at svare på, eller fordi det kræver en mere omfattende viden 
om barnet, end pædagogen med rimelighed kan have. Informationerne her må derfor i 
nogle tilfælde udelades eller behandles med stor varsomhed. 

Der var fra krisecentrenes side et ønske om at få afklaret, om børn af etniske minoriteter 
i kraft af en anden kulturbaggrund udgør en særlig sårbar og belastet gruppe. Den pro-
blemstilling er så kompleks, at den ikke kan indfanges i et spørgeskema. I stedet er der 
udført en kvalitativ interviewundersøgelse med 18 børn med anden etnisk baggrund end 
dansk, som har haft ophold på et krisecenter. Denne undersøgelses resultater publiceres i 
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en særskilt rapport med titlen: ”Man skal bare sige det”. Etniske minoritetsbørns fortællinger fra 
kvindekrisecentre. (LOKK og VFC Socialt Udsatte, Nøhr Larsen, 2005). 

Følgende krisecentre har deltaget i nærværende undersøgelse. Spørgeskemaerne er 
indrapporteret kvartalsvis. 

Tabel 1. Fordeling af børn på krisecentre. Kvartalsvis. 
November og 

december 
2003

1. kvar-
tal 2004

2. kvar-
tal 2004

3. kvar-
tal 2004

4. kvartal 
2004 Total

Boligfonden 7 13 6 7 14 47
Danner 3 22 26 25 26 102
Fredericia 6 7 7 12 7 39
Frederikshavn 11 7 11 13 1 43
Frederiksværk 3 17 8 15 15 58
Haderslev 6 12 12 13 7 50
Herning 9 11 17 21 24 82
Hillerød 4 10 7 3 21 45
Hjørring 9 20 5 10 8 52
Hobro 6 11 9 10 4 40
Holstebro 5 6 9 8 29 57
Horsens 6 1 2 24 12 45
Jagtvej 7 20 17 24 23 91
Kalundborg 4 3 6 7 11 31
Kolding 17 6 15 17 55
Køge 9 22 14 8 10 63
Lyngby 6 12 7 4 6 35
Nakskov 1 14 2 17
Nykøbing F. 7 3 10
Næstved 9 6 1 8 24
Nørresundby 12 15 25 21 25 98
Odense 15 31 21 28 30 125
Randers 10 19 8 15 27 79
Ringsted 11 9 14 5 32 71
Roskilde 1 4 2 2 3 12
Rønne 2 2 6 1 5 16
Røntofte 6 10 7 2 15 40
Silkeborg 1 3 9 9 10 32
Sønderborg 6 4 8 12 10 40
Thisted 1 16 12 8 5 42
Vejle 9 9 12 17 47
Viborg 16 4 9 18 47
Åbenrå 4 10 10 2 14 40
Århus 7 9 13 26 55
Indflytninger i alt 177 384 324 389 456 1730

* Esbjerg og Hirtshals deltager efter eget valg ikke i undersøgelsen. 
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Bagerst i rapporten findes en række bilag hvoraf der fremgår, hvordan svarene på nogle 
af undersøgelsens kernespørgsmål fordeler sig på de enkelte krisecentre.

Undersøgelsen er udført af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Konsulent 
Mette Højte Jensen har stået for udarbejdelse af spørgeskema og manual, studentermed-
arbejder Christina Hansen har været ansvarlig for bearbejdning af indkomne skemaer, 
statistiske kørsler og tabel- og figur layout, mens konsulent Gitte Tilia har stået for analy-
sen og sammenskrivning af rapporten. Vi har haft stort udbytte af tæt sparring med 
LOKK’s børnestatistikgruppe og vil i øvrigt gerne takke de børn og kvinder, der har 
deltaget, og de pædagoger på krisecentrene, der har udført det store interviewarbejde.  
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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 behandler børnenes baggrund med hensyn til aldersfordeling, køn og nationali-
tet. Hovedparten af børn på krisecentre er små børn. 59 procent er i aldersgruppen 0-6 
år, 31 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. I den yngste alderskategori 
udgør drengene 56 procent, mens pigerne er overrepræsenterede i aldersgruppen 7-12 år 
med 54 procent og 13-17 år med 61 procent. Overrepræsentationen af piger blandt de 
ældste af børnene blev også fundet af Behrens 2002.

Af Årsstatistikken 2004 for kvinder på krisecenter fremgår, at kvinder med anden etnisk 
baggrund end dansk er stærkt overrepræsenterede i forhold til deres andel af befolknin-
gen i øvrigt. I nærværende undersøgelse finder vi, at lidt over halvdelen – 54 procent - af 
mødrene til de børn, der indgår i undersøgelsen, er født i Danmark. Blandt de mødre, 
der ikke er født i Danmark, kommer hovedparten fra flygtningeproducerende lande 
(Irak, Afghanistan, Somalia, Iran, Vietnam, Bosnien, Libanon og Sri Lanka) og fra de 
gamle indvandrelande (Tyrkiet, Pakistan og Marokko). Der er også en del mødre fra 
Grønland og Færøerne. 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 nationali-
tet. Efter denne definition er 54 procent af børnene danske og 36 procent er ’ikke dan-
ske’. For 10 procents vedkommende mangler information. 

Kapitel 4 ser på, hvad krisecenteropholdet bevirker af opbrud og omskiftelser i forhold 
til barnets hverdag. De fleste ophold på krisecentre er forholdsvis korte. Således ophol-
der knapt 20 procent sig på krisecentret mellem 0 og 2 dage, og over halvdelen – 54 pro-
cent – har ophold på 14 dages varighed eller derunder. Godt 20 procent har ophold, der 
varer fra 1 til 3 måneder, og ca. 10 procent har ophold der varer ud over tre måneder. 
Sammenlignet med Behrens undersøgelse fra 1997-1999 ses en stigning i antallet af de 
korte ophold under 14 dage. Behrens fandt også at børn fra etniske minoritetsgrupper 
generelt opholder sig længere tid på krisecentrene end danske børn. I nærværende under-
søgelser er de ikke danske børn overrepræsenterede i de forholdsvis store grupper, der 
har en kort opholdstid på under en uge, mens danske børn er overrepræsenterede på de 
lidt længerevarende ophold. De ikke danske er dog overrepræsenterede i den gruppe, der 
opholder sig mere end tre måneder på krisecenter.  

For mange børn betyder opholdet på krisecenter at de har måttet stoppe i den daginstitu-
tion eller den skole, de går i. 66 procent af de 0-6-årige har måttet stoppe i deres pas-
ningsordning, og 53 procent af 7-12-årige har måttet stoppe i deres skole. For de 13-17-
årige er tallet 41 procent. Lidt flere ikke danske børn må stoppe i deres institution eller 
skole. Den hyppigst angivne årsag til ophør er afstanden til tidligere institution, det næv-
ner ca. en tredjedel af børnene, mens en fjerdedel angiver ’fare’ som begrundelse. Ved 
fare forstås fx truslen fra den voldsudøvende person eller risiko for bortførelse.
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Indflytning på krisecenter kan betyde et brud af midlertidig eller mere vedvarende karak-
ter 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 kontinuitet over en længere periode med hyppige opbrud, 
er der grund til at antage, at situationen er belastende for barnet og påvirker dets mulig-
heder for udvikling på en lang række felter, læringsmæssigt, socialt etc.

Der er derfor også spurgt om antallet af flytninger inden for de sidste fem år og om an-
tallet af ophold på krisecentre. En lille gruppe børn er udsat for rigtig mange flytninger. 
Således har sammenlagt 238 børn svarende til knapt 16 procent flyttet mere end 3 gange 
inden for de sidste fem år. Antallet af ophold på krisecentre er ikke talt med. De ikke 
danske børn er overrepræsenterede blandt de børn der flytter meget, og underrepræsen-
terede blandt de børn der slet ikke flytter i den angivne periode.

For lidt over halvdelen af børnene er det første gang, de er på krisecenter. En femtedel 
af børnene har været på krisecenter 2-3 gange, mens 3 procent eller 44 børn har været på 
krisecenter mere end fire gange.

Kapitel 5 handler om børnenes erfaringer med vold i hjemmet. Årsagen til at børnenes mød-
re kommer på krisecentrene er vold fra ægtefælle eller samlever, men også en meget stor 
andel af børnene selv udsættes for vold. 56 procent af børnene i denne undersøgelse 
svarer ja til selv at have været udsat for vold i hjemmet. Piger og drenge udsættes i lige 
høj grad for vold, ligesom volden rammer alle aldersklasser. Dog er de 7-12-årige i særlig 
grad udsat for vold.

Der skelnes i undersøgelsen mellem forskellige former for vold. Knap en fjerdedel af 
børnene udsættes for både fysisk og psykisk vold, 28 procent udsættes for udelukkende 
psykisk vold, og 14 procent udsættes for opdragelsesmæssig vold. 1 procent svarende til 
24 børn udsættes for seksuel vold. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige med 
tallene fra Behrens undersøgelse 1997-1999 på alle typer af vold (fx forekommer katego-
rien ’både fysisk og psykisk vold’ ikke hos Behrens), men med hensyn til den opdragel-
sesmæssige vold blev denne i Behrens opgjort til 24 procent, så her er tale om et fald på 
10 procentpoint. 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 
psykisk vold. Lidt flere ikke danske børn er udsat for opdragelsesmæssig vold, men for-
skellen er lille. Det drejer sig om 17 procent mod 15 procent for danske børn.  

I alle kategorier af vold er det den biologiske far, der har hovedansvaret for den vold der 
udøves. I forbindelse hermed er der i undersøgelsen spurgt, om barnet har samvær med 
en voldsudøvende far. Svarene viser, at en fjerdedel af børnene har samvær med en far, 
som har udøvet vold mod dem. Næsten halvdelen af disse fædre har også et misbrug. 
Det er klart at sådanne samværssituationer kan være meget følelsesmæssigt belastende 
for barnet såvel som for moderen. Der er derfor, fra forskellig side og specielt fra krise-
centrene, rejst spørgsmålstegn ved, om man fra statsamterne side i tilstrækkelig grad ta-
ger højde for sådanne forhold, når der træffes beslutninger om samvær.

Ligesom det er stærkt belastende for børn selv at være udsat for vold, er det også bela-
stende at overvære at ens mor udsættes for vold. Langt de fleste børn har overværet eller 
overhørt vold mod deres mor. Der drejer sig om henholdsvis 72 procent og 75 procent. 
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Kapitel 6 handler om misbrug og sindslidelse i nærmeste familie. Det er kendt, at misbrug og 
sindslidelse hos denne ene eller begge forældre udgør en alvorlig risikofaktor i et barns 
liv. På spørgsmålet om der findes misbrug i den nærmeste familie svares der for en tred-
jedel af børnene ja. Også når det gælder misbrug er den biologisk far den hovedansvarli-
ge. 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 smertestillende medicin.

Børn på krisecentre af dansk nationalitet har større risiko for at have misbrugende foræl-
dre end ikke danske børn. Mens der for 44 procent af de danske børn svares ja til mis-
brug i nærmeste familie, er den tilsvarende procent for ikke danske børn 29 procent. Ved 
ikke-procenten er dog også højere for ikke danske.

Ikke kun forekomsten af misbrug, men også hyppigheden er vigtig. Blandt de biologiske 
fædre, der har et misbrug, har næsten halvdelen et dagligt misbrug og knap 80 procent 
har et misbrug, der finder sted mindst en gang om ugen. Misbrugsmønstret hos kærester 
og samlevere med mødrene viser samme mønster. De ganske få mødre, der har et rap-
porteret misbrug, har for halvdelens vedkommende et misbrug der finder sted mindst en 
gang om ugen. At der er så relativt få mødre med misbrug hænger sammen med, at det 
er krisecentrenes politik, at misbrugende kvinder ikke kan rummes og få den tilstrækkeli-
ge støtte i krisecentrenes tilbud. 

Når det drejer sig om sindslidelse i nærmeste familie, er tallene temmelig usikre og ande-
len af manglende informationer høj. Det der med sikkerhed kan siges er, at 18 procent 
svarer bekræftende på tilstedeværelsen af sindslidelse iblandt forældre eller disses samle-
vere. Andelen af sindslidelser er højest blandt de biologiske fædre, idet lidt under 10 pro-
cent af børnene angives at have fædre med psykiske lidelser.

Kapitel 7 beskæftiger sig med børnenes sociale netværk. De børn, som indgår i denne un-
dersøgelse, har som det fremgår været udsat for en lang række forhold, som kan være 
meget belastende. For at få et billede af, om der i barnets omverden er personer, som vil 
kunne støtte og hjælpe barnet og lytte til det, når der er behov, stilles der i undersøgelsen 
en række spørgsmål om barnets sociale netværk. Langt de fleste børn omgås såvel deres 
mor som deres far, og mere end halvdelen har også biologiske søskende, som de omgås. 
Omkring 10 procent af børnene omgås desuden deres mors kæreste eller samlever, lige-
som også ca. 10 procent har en form for samvær med stedsøskende. Bedsteforældre spil-
ler en rolle for ca. halvdelen af børnene, mens forældres søskende og deres børn nævnes 
for omkring en fjerdedel af børnene. De ikke danske børn har væsentlig færre personer i 
deres slægt, som de omgås. Når det drejer sig om netværk blandt professionelle voksne i 
barnets verden, spiller pædagoger og lærere den største rolle efterfulgt af familiens sags-
behandler, lægen og  - for de små børn - sundhedsplejersken. 

Der er direkte spurgt om barnet oplever, at nogen har tid til lytte og hjælpe og støtte, når 
barnet har behov for det. Svarprocenten er lav i denne kategori, men hvis der udeluk-
kende ses på de ældste børn, som er dem, der bedst er i stand til at svare, så svarer ca. en 
tredjedel, at der altid er nogen til at støtte og lytte. Godt halvdelen af børnene svarer, at 
der ’nogle gange’ er støttende personer til rådighed og en lille gruppe (5 børn ud af ca. 
70) svarer, at der aldrig er nogen at snakke med eller nogen som hjælper eller støtter. 
Blandt de 7-12-årige, der har besvaret spørgsmålene, findes en helt tilsvarende fordeling. 
Der er altså en lille gruppe af meget ensomme og isolerede børn, som slet ikke får den 
støtte fra deres netværk, de har behov for.  
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I kapitel 8 fremlægges pædagogernes vurdering af børnene belastningsgrad. Børnene vurderes 
ud fra fire kategorier med stigende belastningsgrad. Det vurderes, at ca. en femtedel af 
børnene kan karakteriseres som børn med almindelige behov og knap en tredjedel vur-
deres at have særlige behov. Dvs. at omkring halvdelen 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 omfattende. 16 procent vurderes 
som truede børn med mere omfattende trivsels- og tilpasningsproblemer og med brug 
for særlig støtte for at ændre udviklingen. 4 procent svarende til 68 børn vurderes som 
problembørn med behov for en decideret behandlingsmæssig indsats. En fjerdedel af 
børnene kan ikke indplaceres. Også Behrens (2002) fandt, at ca. halvdelen af børnene 
blev vurderet som børn med almindelige behov og børn med behov for særlig støtte, 
dog med flere børn i kategorien børn med almindelige behov. Til gengæld var der i Beh-
rens undersøgelse flere truede børn (19,4 procent svarende til 548 børn) og lidt flere 
børn med betegnelsen problembørn (5,2 procent svarende til 146 børn). 

En anden måde at registrere belastninger hos barnet på er gennem iagttagelser af reakti-
ons- og adfærdsmønstre. Angst, tristhed, vrede og koncentrationsbesvær er de sympto-
mer, der hyppigst iagttages hos børnene. 

Kapitel 9 handler om støtte fra socialforvaltningen. Der er sket en markant stigning i krise-
centrenes indgivelse af underretning til de sociale forvaltninger. Der sker nu underret-
ning for 47 procent af børnenes vedkommende mod 33 procent i Behrens 2002. Det kan 
dels ses som et udtryk for, at behovet for underretning er blevet større og som et udtryk 
for krisecentrenes opmærksomhed på inddragelse af de sociale myndigheder i barnets 
sag. Der er en klar sammenhæng i dette materiale mellem krisecentrenes underretning og 
barnets vurderede belastningsgrad.  

15 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. For de dan-
ske børn er den mest udbredte form for støtte under opholdet psykologhjælp og familie-
behandling, mens det for de ikke danske børn er en friplads i daginstitution. En lidt stør-
re andel af børnene får støtte efter udflytning, nemlig 17 procent, og fordelingen af støt-
ten ændrer sig, så de mest udsatte modtager en større del af støtten.          

Det er dog værd at bemærke, at der stadig er to tredjedele af de truede og halvdelen af 
problembørnene, som ikke får nogen former for støtte. 

Når børnene forlader krisecentret, flytter knap 30 procent til en ny bolig og 17 procent 
flytter tilbage til den tidligere bolig, men uden den voldsudøvende part. Det betyder, at 
næsten halvdelen af børnene starter en tilværelse uden at dele bolig med den, der har 
udøvet vold. 20 procent af børnene flytter dog tilbage til den voldsudøvende. Der er 
særlig grund til bekymring for disse børn, og det er derfor relevant at se på, hvorvidt der 
ydes støtte i disse tilfælde. Knap 15 procent af børn, der flytter tilbage til voldsudøveren 
får støtte fra socialforvaltningen, mens der for 50 procents vedkommende svares nej. 
Der er altså ikke særlig fokus på dette aspekt i forhold til tildeling af støtte. Flere ikke 
danske børn flytter tilbage til voldsudøveren, mens langt flere danske end ikke danske 
børn flytter til en ny bolig. En femtedel af børnene flytter til en anden midlertidig adres-
se, enten på et andet krisecenter eller til familie og venner. I disse tilfælde er problemerne 
for familierne stadig uløste. Halvdelen af de børn, der flytter til et andet krisecenter, har 
en opholdslængde på 10 døgn eller derunder, hvilket indikerer at flytningen kan være et 
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forsøg på at finde et, af forskellige årsager, mere hensigtsmæssigt krisecenter. I disse til-
fælde er der ikke tale om en egentlig udslusning. 

I kapitel 10 tegnes et billede af de mest sårbare. Ved at sammenholde den vurderede be-
lastningsgrad med en række mulige belastningsfaktorer fås et billede af sammenhængen 
mellem disse faktorer og deres indvirkning på barnet. Der er en klar statistisk sammen-
hæng mellem indplacering i de fire belastningskategorier og udsathed for vold, forstået 
på den måde, at der er en overrepræsentation i de mest belastede kategorier af de børn, 
der selv har været udsat for vold, og børn, der har overværet vold mod deres mor. En 
tilsvarende sammenhæng findes i forhold til misbrug og sindslidelse i nærmeste familie. 
Også børn, der har måttet ophøre i skole eller daginstitution udviser dette mønster. 
Børn, der har en voldsudøvende far, er ligeledes overrepræsenterede i de mest belastede 
kategorier. Derimod er der ingen sammenhæng mellem belastningsgrad og køn, alder 
eller nationalitet og heller ikke en entydig sammenhæng i forhold til antal af flytninger og 
antal ophold på krisecentre. 

2.2 Perspektivering

Undersøgelsen viser, at børn på krisecentre er udsat for mange og meget alvorlige be-
lastningsfaktorer. Jo flere af belastningerne et barn udsættes for, jo større er risikoen for 
at det skades i sin udvikling og sin generelle trivsel, og jo større er sandsynligheden for, at 
barnet har brug for særlig støtte eller behandling. 

At 56 procent af børnene selv er udsat for vold, er et alarmerende resultat. Dertil kom-
mer, at tre ud af fire børn er vidner til vold mod det menneske, som er den vigtigste om-
sorgsperson i deres tilværelse, nemlig deres mor. Endelig er der en fjerdedel af de børn, 
hvis forældre er skilte eller separerede, der har samvær med en far, som har udøvet vold 
imod dem. Vold optræder således som en gennemgående og massiv belastning i disse 
børns opvækst. Forskning viser, at konsekvenserne af at leve med volden som et vilkår 
på kort sigt er, 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. Fordi vold er 
tabuiseret, har barnet ofte ikke adgang til at få sin angst bearbejdet gennem samtaler med 
voksne. På længere sigt kan oplevelser med vold, kaotiske livsvilkår og manglende vok-
senomsorg medføre øget risiko for psykiske og psykosociale problemer, som kan være af 
mere varig karakter.  

Ud over den belastning som volden udgør, har en tredjedel af børnene misbrug helt tæt 
inde på livet i form af en misbrugende far, mor eller samlever med moderen, og mere 
end hvert sjette barn har erfaringer med sindslidelse blandt forældre eller samlevende. At 
så mange børn lever under dette sammenfald af belastninger, taler for, at behandlingssy-
stemerne inden for misbrugsområdet og på psykiatriområdet får kendskab til udbredel-
sen af misbrug og sindslidelse i voldsramte familier og retter fokus mod dette problem-
område i deres indsats. 

Der er også grund til at være opmærksom på den gruppe af børn, der lever et meget om-
skifteligt liv med mange flytninger og mange ophold på krisecentre. Opbrud og stadige 
skift under ofte stærkt stressende omstændigheder er en stor belastning i sig selv, og har 
på længere sigt afgørende betydning for børnenes mulighed for at indgå i stabile netværk 
i forhold til kammerater, daginstitution, skole naboer etc. Samtidig påvirker det børnenes 
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muligheder for sammenhæng i deres lærings- og udviklingsforløb med konsekvenser for 
deres muligheder senere i livet. 

At krisecentrene finder anledning til at underrette de sociale myndigheder om børnenes 
vilkår for næsten halvdelen af børnene, vidner om, at man vurderer børnenes situation 
som alvorlig, og, at der er grund til at gribe ind på børnenes vegne. Socialforvaltningerne 
etablerer støtte til ca. hvert sjette barn, men langt flere falder i de kategorier, som pæda-
gogerne vurderer, har behov for støtte. Der er derfor grund til at pege på et udvidet sam-
arbejde mellem de sociale forvaltninger og krisecentrene. Medarbejderne på krisecentre-
ne har de voldsramte familier som deres primære område, mens de voldsramte familier 
kun er én blandt mange målgrupper i sagsbehandlerens hverdag. Der er derfor blandt de 
kommunale sagsbehandlere et – ofte erkendt - underskud af viden om dette område, og 
et behov for formidling af den viden som krisecentrene har.

Undersøgelsen peger på, at en lille gruppe af børn føler, at der ikke er nogen, der hjælper 
og støtter dem og ingen, som de kan tale med om deres problemer. Nogle børn taler 
aldrig med deres familier eller venner om de belastninger, de er udsat for, men kun med 
personer blandt de professionelle voksne som de kommer i berøring med, dvs. pædago-
ger, lærere, krisecentermedarbejdere etc. Det er derfor afgørende, at disse faggrupper har 
en viden om voldsramte familier og børnenes mulige reaktioner, så de får øje på børnene 
og kan være opsøgende i forhold til at få skabt den nødvendige kontakt for at kunne 
støtte og hjælpe.
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3. Børnenes baggrund 

3.1 Børnenes køns - og aldersfordeling 

Der er stort set en ligelig fordeling på køn i det samlede materiale, dog med en lille over-
vægt af drenge.  

Tabel 2. Børnene fordelt på køn 

Antal Procent
Pige 836 49
Dreng 878 51
Total 17141 100

Hovedparten af børnene på krisecentre er små børn under seks år. Det drejer sig om 59 
procent. Gruppen af 7-12-årige udgør godt 30 procent, mens der kun er godt 10 procent 
på 13 år eller derover. Tre børn i materialet er over 18, men registrerede som børn i føl-
geskab med en voksen kvinde. 

Tabel 3. Børnene fordelt på alder 

Antal Procent
0-6-årige 1006 59
7-12-årige 528 31
13-17-årige 180 11
18 år og derover 3 0
Total 1717 1012

Med hensyn til  kønsfordelingen i relation til alder, er der en overvægt af drenge blandt 
de 0-6-årige, mens der er flest piger blandt de ældre børn.

Tabel  4. Børnene fordelt på køn og alder 

Pige i % Dreng i % Total N
0-6-årige 44 56 100 998
7-12-årige 54 46 100 526
13-17-årige 61 39 100 179
18 år og derover 67 33 100 3
I alt 49 51 100 1706

Blandt de 0-6-årige udgør drengene 56 procent og pigerne 44 procent, mens det i alders-
gruppe 7-12-årige forholder sig omvendt, her udgør pigerne 54 procent og drengene 46 
procent. I aldersgruppen 13- 17-årige udgør pigerne mere end 60 procent. 

1 Når N eller ’total’ ikke altid er 1730, skyldes det uoplyste. 

2 At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter. 
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Hvorfor der er flere drenge end piger blandt de mindreårige beror formodentlig på en 
tilfældighed. Pigernes dominans blandt de ældre aldersgrupper blev også konstateret af 
Behrens 2002 og her blandt andet forklaret med at nogle krisecentre ikke tillader drenge 
over 12 år. Sådan er det imidlertid ikke mere, så det er usikkert, hvorfor der er markant 
flere piger blandt de ældste af børnene. Tilbage er stadig spørgsmålet, hvad der bliver af 
de børn, som ikke flytter med moderen på krisecenter. Bliver de hos faderen, eller finder 
man et andet midlertidigt opholdssted hos klassekammerater, venner eller familie? 
LOKK’s årsstatistikker 2006 vil forsøge at besvare nogle af disse spørgsmål.  

3.2 Børnenes nationalitet. 

Det fremgår af årsstatistikken for kvinder på krisecentrene 2004, at kvinder med anden 
etnisk baggrund end dansk er stærkt overrepræsenterede i forhold til deres andel af be-
folkningen, at de kommer fra en meget lang række af nationer og har forskellig status 
med hensyn til opholdsgrundlag. Derfor udgør børnene på krisecentrene også en meget 
heterogen gruppe både hvad angår fødeland og nationalitet. Mange af børnene afviger 
desuden også fra deres forældre med hensyn til national herkomst. Om et barn kan kate-
goriseres som dansk eller ikke dansk afhænger af såvel fødeland som nationalitet. På 
spørgeskemaet er der 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 undersøgelse anvendes en definition, der ligesom Integrationsministeriet ser på 
henholdsvis 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 
statsborgerskab, 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 3. Når der 

3. Det betyder for tallene i denne statistik, at der kan være nogle i forældregruppen af andengenerationsindvandrere, 
der reelt har dansk statsborgerskab og Danmark som fødeland, men ikke registreres som danskere i denne statistik. 
Antallet er formodentligt forholdsvis lille, fordi det helt overvejende vil dreje sig om personer fra de gamle ind-
vandrerlande (Tyrkiet, Pakistan, Marokko og Jugoslavien), mens hovedparten af flygtningepopulationen i Dan-
mark endnu er så ung, at der er få andengenerationsflygtninge født i Danmark, der selv har børn.   
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efterfølgende refereres til barnets nationalitet er det i overensstemmelse med denne un-
dersøgelses definition.

Når et barn får ophold på et krisecenter, er det i følge med moderen, som er den krise-
centertilbuddet er rettet mod. Mødrene til børnene kommer fra 79 forskellige lande. 

Som det fremgår af tabel 5, udgør kvinder født i Danmark hovedparten af mødrene med 
lidt over halvdelen af de oplyste, nemlig 842. Blandt de 20 hyppigst forekommende lande 
er der en overvægt af de flygtningeproducerende lande nemlig: Irak (85), Afghanistan 
(41), Somalia (40), Iran (38), Vietnam (35), Bosnien (30), Libanon (25), og Sri Lanka (22). 
Også de gamle indvandrelande er højt repræsenterede med Tyrkiet som nr. tre på listen 
(77), Pakistan (20) og Marokko (16). Blandt områder med særlig tilknytning til Danmark 
ligger Grønland nr. 4 på listen (42), og også Færøerne er blandt de tyve første (14). Thai-
land, Polen og Rusland er blandt de lande, hvorfra danske mænd importerer kvinder til 
ægteskab, og det kan være med til at forklare de forholdsvis høje tal herfra. 
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Tabel 5. Mødrene fordelt på fødeland

Moderens fødeland4 Antal Procent
Danmark 842 54
Irak 85 5
Tyrkiet 77 5
Grønland 42 3
Afghanistan 41 3
Somalia 40 3
Iran 38 2
Vietnam 35 2
Bosnien 30 2
Thailand 25 2
Libanon 25 2
Sri Lanka 22 1
Pakistan 20 1
Polen 17 1
Marokko 16 1
Færøerne 14 1
Brasilien 13 1
Rusland 13 1
Jordan 10 1
Sydafrika 8 1
Etiopien 8 1
Litauen 8 1
Uganda 8 1
Tyskland 7 0
Jugoslavien 6 0
Ukraine 6 0
Kina 6 0
Letland 5 0
Indonesien 5 0
Sierra Leone 5 0
Indien 4 0
Filippinerne 4 0
Afrika 4 0
Serbien 4 0
Syrien 3 0
Frankrig 3 0
Gambia 3 0
Tunesien 3 0
Kuwait 3 0
Armenien 2 0

4 Nationalitetsbegrebet er ikke brugt entydigt, idet der 
i listen fx findes både navngivne stater i Afrika 
men også en kategori der hedder Afrika. Listen er 
gengivet efter ordlyden på de udfyldte spørge-
skemaer). 

Sverige 2 0
Makedonien 2 0
Norge 2 0
Zambia 2 0
Egypten 2 0
Sudan 2 0
Kroatien 2 0
Island 2 0
Benin 2 0
Colombia 2 0
Liberia 2 0
Tjekkiet 2 0
Venezuela 2 0
Cameroun 2 0
Peru 2 0
Burundi 1 0
Tadsjikistan 1 0
Kasakhstan 1 0
Eritrea 1 0
Turkmenistan 1 0
Spanien 1 0
Kinsha 1 0
Kenya 1 0
Ghana 1 0
Argentina 1 0
USA (Amerika) 1 0
Algier 1 0
Kurdistan 1 0
Chile 1 0
Kosovo 1 0
Estland 1 0
Japan 1 0
Rumænien 1 0
Balkan 1 0
Bulgarien 1 0
Tanzania 1 0
Hvide Rusland 1 0
Taiwan 1 0
Portugal 1 0
Total 1564 955

5 At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-
/oprunding af de enkelte procenter. 
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Børnene fordeler sig på nationalitet på følgende måde efter de overfor nævnte definitio-
ner på dansk/ ikke dansk. Se tabel 6. 

Tabel 6. Barnets nationalitet - dansk/ikke dansk 
Antal Procent

Dansk 929 54
Ikke dansk 624 36
Manglende information 177 10
Total 1730 100
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4. Børnenes ophold på krisecenter. Opbrud   

Et ophold på krisecenter er resultat af vold i hjemmet eller af trusler om vold. Årsagerne 
til opholdet, og det som er gået forud, har naturligvis stor indflydelse på, hvordan barnet 
reagerer både på kortere og længere sigt. I dette kapitel vil fokus være på, hvad selve det 
forhold at bryde op fra det tidligere opholdsted og flytte ind på et krisecenter betyder for 
barnets tilknytning til skole eller pasningstilbud. Hvordan barnet oplever at have en 
hverdag på et krisecenter, fremgår ikke af denne rapports statistiske materiale, men bely-
ses mere indgående i rapporten: ”Man skal bare sige det”. Etniske minoritetsbørns fortællinger fra 
kvindekrisecentre. (LOKK og VFC Socialt Udsatte, Nøhr Larsen, 2005). 

4.1 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 19 procent kun et døgn eller to på krisecentret. Godt 
halvdelen af de registrerede børn, 53 procent, opholder sig på krisecenter 14 dage eller 
derunder, og 69 procent under en måned. De sidste ca. 30 procent har længerevarende 
ophold, heraf 10 procent mere end tre måneder. Det svarer til 167 børn (se tabel 7).

Tabel 7. Antal døgn barnet har opholdt sig på krisecenter 

Antal Procent
Akkumuleret 

procent 
0-2 dage 326 19 19
3-7 dage 323 19 38
8-14 dage 249 15 53
15-30 dage 264 16 69
31-60 dage 234 14 83
61-90 dage 116 7 90
91 dage og derover 167 10 100
Total 1679 100

Hvis opholdets varighed sammenlignes med Behrens 2002, ses en stigning i antallet af 
ophold med kortere varighed under 14 dage, idet disse ophold i 2003-2004 udgør 53 
procent mod tidligere 48,9 procent. Den tidligere undersøgelse fandt også at børn fra 
etniske minoritetsgrupper generelt opholder sig længere tid på krisecentrene end danske 
børn. I denne undersøgelse er der en lille forskel i den gennemsnitlige opholdslængde,
idet den for ikke danske børn er 38 døgn mod 34 for danske børn. Opholdslængde for-
delt på barnets nationalitet fremgår af nedenstående figur 1. 
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Figur 1. Børnenes opholdstid på krisecentret. I procent. 
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Af figuren fremgår at de ikke-danske børn er overrepræsenterede i de forholdsvis store 
grupper, der har en kort opholdstid på under en uge, mens de danske børn er overrepræ-
senterede på de lidt længerevarende ophold. De ikke danske børn er dog overrepræsente-
rede i den gruppe, der opholder sig mere end tre måneder på krisecenter, og det er nok 
til at give en gennemsnitlig længere opholdstid for disse børn. Det drejer sig om knap ti 
procent af det samlede antal ophold.  

4.2 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. Med udgangspunkt i al-
dersfordelingen ses, at i gruppen 0-6-årige gik sammenlagt 69 procent af børnene i vug-
gestue, dagpleje eller børnehave inden opholdet på krisecenter. Blandt de 5-6- årige er 
der yderlige nogle få procent der går i skole. Under opholdet på krisecentret falder antal-
let sådan, at kun sammenlagt 36 procent af børnene i denne aldersgruppe fortsat går i en 
form for pasningsordning eller institution Resten af disse børn, dvs. to tredjedele, ophol-
der sig hele dagen på krisecentret. 

Når det drejer sig om børnene i aldersgruppen 7-12 år, er der tale om børn i den under-
visningspligtige alder. Før opholdet på krisecenter, oplyser 94 procent at de gik i skole, 
mens tallet under opholdet falder til 54 procent. Det betyder, at næsten halvdelen af de 
skolepligtige børn ikke får den undervisning, de har krav på i den periode, hvor de op-
holder sig på krisecentret. Samtidig mister de kontakten til deres sociale netværk.    

En næsten tilsvarende fordeling findes for de 13-17-årige. Her oplyser 94 procent, at de 
gik i skole inden opholdet, og 58 procent fortsætter med at gå i skole under opholdet.   
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Tabel 8. 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 69 21 10 100 990
7-12-årige 94 2 5 1016 514
13-17-årige 94 2 4 100 175
18 år og derover 67 33 0 100 3
Total 79 13 8 100 1682

Tabel 8 siger ikke umiddelbart noget om, hvorvidt barnet forsat går i den samme institu-
tion som før, eller om barnet er startet et nyt sted. På spørgsmålet om barnet har måttet 
stoppe i sin daginstitution eller skole ser svarene sådan ud (tabel 9). 

Tabel 9. Har barnet måttet stoppe i daginstitution/skole ved indflytning på kri-
secenter fordelt på aldersgrupper. I procent.

Ja i % Nej i % Ved ikke i % Total N
0-6-årige 66 32 2 100 677
7-12-årige 53 44 3 100 472
13-17-årige 41 56 3 100 162
18 år og derover 0 100 0 100 2
Total 58 40 2 100 1313

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 selvfølgelig 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 eventuel 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 
opholdet 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 boligpla-
cering. Dog har kommunen en forpligtelse til at tilbyde skolepligtige børn undervisning 
efter tre uger. Det samme gør sig ikke gældende på daginstitutionsområdet. Der er i 
spørgeskemaet spurgt om årsagerne til ophøret og svarmulighederne er: fare, afstand, 
uafklaret forældremyndighed og ’andet’. Der er mulighed for at sætte flere kryds. 

Den hyppigst angivne årsag til ophør i daginstitution eller skole er afstand, idet en tred-
jedel sætter et kryds her. Knapt 20 procent angiver ’fare’ som en årsag til ophøret. Det er 
et udtryk for, at ikke kun moderen, men også barnet er i en meget alvorlig situation. De 
er ikke kun ledsagere til moderen, men selv i fare. Knap 15 procent angiver uafklaret 
forældremyndighed. 42 personer har givet andre bud på, hvorfor barnet er stoppet, fx at 
moderen ikke magter det, at barnet ikke vil i skole, at familien trænger til ro, at man ven-
ter på en kørselsbevilling eller at ophøret kun er midlertidigt.      

6 At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter. 
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4.3 Ophør i daginstitution/skole i relation til nationalitet 

Er der forskel på danske og ikke danske børn i forhold til denne problematik? Som det 
fremgår af nedenstående diagram fordeler danske og ikke danske børn sig meget ens.

Figur 2. Gik barnet i skole/daginstitution før opholdet på krisecenter fordelt på 
nationalitet. I procent. 
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Af alle danske børn gik 82,3 procent i skole eller daginstitution inden opholdet på krise-
centret. Det tilsvarende tal for ikke danske børn var 80,3 procent. Her er altså tale om en 
ganske ubetydelig forskel. 

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 55,8 procent der svarer ja, 
mens der for de ikke danske er 64,8 eller ni procent flere. Tilsvarende er der flere ikke 
danske børn, der begrunder ophøret som et spørgsmål om afstand, nemlig 36,5 procent 
mod danske børn 32,6 procent, se figur 3.  
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Figur 3. Er barnet stoppet i daginstitution/skole pga. flytning til krisecenter. I 
procent.
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Om årsagerne til ophør er der flere svar i alle kategorierne fra ikke danske børn. Der er 
mulighed for at sætte flere kryds og tallene summer derfor ikke op til 100.  

Figur 4. Årsager til ophør fordelt på nationalitet. I procent. 
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4.4  Antal flytninger 

Tallene ovenfor viser, hvad det aktuelle ophold på krisecenter betyder af midlertidige 
eller mere permanente brud for børnene i forhold til skole og daginstitution. Det er altid 
belastende at blive brat revet ud af den daglige sociale sammenhæng, man indgår i. Hvis 
opholdet på krisecentret kun repræsenterer et af flere eller mange opbrud i barnets liv, er 
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der tale om en alvorlig belastning, der gør det svært for barnet at få sammenhæng i sit liv 
og knytte varige relationer til andre børn i skole- og fritidslivet og til voksne uden for 
familiens rækker. For at få et billede af hvor mange skift børnene er udsat for, er der 
spurgt hvor mange gange barnet er flyttet inde for de sidste fem år. Flytning til krisecent-
ret er ikke medregnet (tabel 9).     

Tabel 10. Antallet af flytninger inden for de sidste 5 år  
Antal Procent

Ingen flytninger 227 15
1-2 flytninger 355 24
3-5 flytninger 199 13
6-8 flytninger 24 2
Over 8 flytninger 15 1
Ved ikke 677 45
Total 1497 100

For over halvdelen af børnene er spørgsmålet ikke besvaret (ved ikke-kategorien og uop-
lyste). 15 procent er ikke flyttet, 24 procent er flyttet en til to gange, mens 13 procent 
svarende til 199 børn, er flyttet tre til fem gange. 24 børn eller 2 procent er flyttet seks til 
otte gange og 15 børn er flyttet mere end 8 gange. Der er således oplysninger om 242 
børn, der er flyttet tre eller flere gange i løbet af de sidste fem år. For denne gruppe af 
børn vil det være svært at udvikle venskaber og et forhold til deres nærmiljø, ligesom det 
for de skolesøgende vil være vanskeligt at få sammenhæng i den faglige indlæring med 
konsekvenser for standpunkt og fremtidsmuligheder. 

Der er markant forskel på danske og ikke danske børn med hensyn til flyttemønstre. De 
ikke danske børn flytter generelt mere end de danske børn. Således er der 21 procent 
danske børn, der ikke flytter, mens det tilsvarende tal for de ikke danske er 10 procent. 
Blandt de børn der flytter rigtig mange gange, er de ikke danske børn stærk overrepræ-
senterede. De udgør således 13 af de 15 børn der har flyttet mere end otte gange. 

Figur 5. Barnets flytninger inden for de sidste 5 år. I procent. 
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Antallet af ophold på krisecentre er et andet udtryk for barnets belastninger. Ikke alene 
repræsenterer opholdet et brud på den daglige hverdag og i forhold til de sociale fælles-
skaber, barnet indgår i, det er også et resultat af vold eller trusler om vold i hjemmet.   

Tabel 11. Antal gange barnet har været på krisecenter inkl. dette ophold 
Antal Procent

1 gang 805 54
2-3 gange 306 20
4-5 gange 28 2
Over 5 gange 16 1
Ved ikke 348 23
Total 1503 100

Lidt over halvdelen af børnene er på krisecenter for første gang. 20 procent oplever de-
res andet eller tredje krisecenterophold, mens i alt 44 børn svarende til 3 procent er på 
krisecentret for fjerde gang eller derover.

De ikke danske børn har signifikant flere ophold på krisecentre end de danske. Det 
fremgår af nedenstående diagram: 

Figur 6. Antal ophold på krisecenter inkl. dette ophold fordelt på nationalitet. I 
procent.

0

10

20

30

40

50

60

70

1 gang 2-3 gange 4-5 gange Over 5
gange

Ved ikke

Dansk
Ikke dansk

Dansk N = 816, Ikke dansk N = 541 



26

5. 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 be-
skytte barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre, og til at 
forebygge alle former for mishandling og afhjælpe deres virkninger, når det sker. Der er 
således 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.        

5.1 Børnenes erfaringer med vold i hjemmet 

Opholdet på krisecenter er en følge af vold i hjemmet. Det er helt overvejende vold mod 
barnets mor, der udløser opholdet. Vold mod en person, der står barnet så nært som 
moderen gør, er også vold mod barnet, kan man hævde, i hvert fald i psykisk forstand. I 
denne undersøgelse har man ønsket at sondre mellem volden over for moderen og vol-
den over for barnet. Der spørges derfor direkte, om barnet selv har været udsat for vold. 
Der foreligger svar på spørgsmålet for 1690 børn. Heraf har 946 svarende til 56 procent 
været udsat for vold fra familiemedlem. 23,8 procent svarer nej, mens 20,2 procent sva-
rer ved ikke.

Figur 7. Har barnet været udsat for vold fra familiemedlemmer? 
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946 børn, der selv har været udsat for vold, er et chokerende højt antal. Det viser med 
stor tydelighed, at vold ikke kun er noget der finder sted i relationerne mellem de voksne 
i voldsramte familier, men også i høj grad direkte berører børnene. Det drejer sig om 
forskellige typer af vold. 

5.2 Voldens karakter 

Volden kan have forskellige former, og der skelnes i relation til børn mellem følgende 
fem kategorier: både fysisk og psykisk vold, udelukkende fysisk vold, udelukkende psy-
kisk vold, opdragelsesmæssig vold og seksuel vold eller seksuelle overgreb. I manualen 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 m.v.  Psykisk vold er eksem-
pelvis handlinger som skræmmer barnet, f.eks. at blive låst inde eller at blive truet med at 
blive slået. Opdragelsesmæssig vold er den fysiske afstraffelse som er et led i opdragelsen, 
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f.eks. en endefuld, en lussing, rusk i armen osv. Seksuel vold/overgreb er handlinger (kræn-
kelser) rettet imod barnets seksualitet.  

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

Tabel 12. Karakteren af vold mod barnet 

Antal
Procent af 
alle børn* 

Procent af børn 
udsat for vold**

Både fysisk og psykisk vold 407 24 43
Udelukkende fysisk vold 15 1 2
Udelukkende psykisk vold 478 28 51
Opdragelsesmæssig vold 244 14 26
Seksuel vold/overgreb 24 1 3
Ved ikke 10 1 1

* N = 1730,  ** N = 946 

Børnene i undersøgelsen udsættes hyppigst for udelukkende psykisk vold og en kombi-
nation af psykisk og fysisk vold. Udelukkede fysisk vold ses meget sjældent, men det er 
også vanskeligt at forestille sig fysisk vold som ikke samtidig har psykiske virkninger i 
form af ydmygelse og angst, og derfor samtidig får karakter af psykisk vold. Opdragel-
sesmæssig vold udgør 14 procent. Kategorien er vigtig, fordi den forsøger at indfange 
nogle handlinger over for børn, som begrundes i børns og forældres roller i forhold til 
hinanden, og som i nogle sammenhænge vil blive betragtet som ikke nødvendigvis legi-
time, så dog mere ’naturlige’ eller forståelige end andre former for vold mod barnet. Det 
sætter samtidig de øvrige former for vold mod barnet i et grellere lys. Behrens fandt i 
2002 at 24 procent af børnene havde været udsat for opdragelsesmæssig vold. I nærvæ-
rende undersøgelse er der således et fald på 10 procentpoint i kategorien opdragelses-
mæssig vold i forhold til Behrens. Som nævnt tidligere er datamaterialet til Behrens un-
dersøgelse indsamlet i perioden 1997 til 1999, og revselsesretten blev ophævet i 1997. 
Faldet kan således være en indikation af at lovændringen begynder at have en vis effekt.

1 procent af børnene er udsat for seksuel vold. Procentandelen svarer til, hvad Behrens 
fandt i 2002, hvor andelen af børn udsat for seksuel vold angives til 1,2 procent. 1 pro-
cent synes måske ikke umiddelbart højt, men det drejer sig dog om 24 børn fordelt på 9 
drenge og 15 piger. Hvis man kikker på aldersfordelingen er det måske overraskende, at 
9 af børnene udsat for seksuel vold skal findes blandt de 0-6-årige. Blandt de 7-12-årige 
drejer det sig om 11 børn og fire børn blandt de 13-17-årige. Den seksuelle vold er for-
modentlig den mest tabuiserede af de forskellige former for vold, og tallene må derfor 
betragtes som absolut minimumstal for den vold, der finder sted.  

5.3 Voldsudøveren

Denne undersøgelse ser på vold udøvet mod barnet af familiemedlemmer. Familiemed-
lemmer omfatter den biologiske far, moderens ægtefælle/samlever eller kæreste og mo-
deren. Da der er erfaringer for, at også andre medlemmer af familien øver vold mod 
børn, er kategorien ’andre familiemedlemmer’ medtaget. 
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I alle kategorier af vold er det den biologiske far, der ansvaret for hovedparten af den 
vold, der udøves.  

Tabel 13. Voldsudøver fordelt på voldens karakter. I procent af alle. 

Fysisk
og psy-

kisk 
vold*

Psykisk 
vold*

Opdragelses-
mæssig vold* 

Seksuel
vold/overgreb* 

Biologisk fader 18 39 14 1
Moderens samlever/kæreste 6 12 4 1
Moderen 4 13 6 0
Andre familiemedlemmer 1 2 1 0
Ved ikke 1 1 3 2

*N=1730 (Der kan sættes flere kryds. Tallene summer derfor ikke op til 100.) 

Tabel 13 giver et tydeligere billede af hvordan voldsudøvelsen fordeler sig mellem fami-
liemedlemmerne. Her ses udelukkende på de personer, som udøver vold. Den biologiske 
far tegner sig for mere end halvdelen af den vold der udøves, mens moderens samlever 
tegner sig for omkring en sjettedel. Moderens vold mod børnene er primært vold, der 
karakteriseres som opdragelsesmæssig vold. Omkring en fjerdedel af børnene oplever 
opdragelsesmæssig vold fra deres mor.

Tabel 14. Voldsudøvere fordelt på voldens karakter. I procent af voldsudøvere
Fysisk
og psy-

kisk 
vold

Psykisk 
vold

Opdragelses-
mæssig vold 

Seksuel
vold/overgreb 

Biologisk fader 62 59 50 23
Moderens samlever/kæreste 19 18 15 17
Moderen 12 19 23 0
Andre familiemedlemmer 3 3 3 2
Ved ikke 5 1 10 59
Total 101* 100 101* 101*
N 509 1151 476 66

* At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter

5.4 Samvær med voldsudøvende far 

I tilfælde hvor moderen og den biologiske far er skilt eller separeret kan der være tale 
om, at barnet har samvær med sin far. I den forbindelse er det vigtigt at se på, om barnet 
har samvær med en far, som har udøvet vold over for barnet. For barnet kan samvær 
med en voldelig far være en stor følelsesmæssig belastning, ligesom det kan give anled-
ning til mange bekymringer fra moderens side, ikke mindst hvis det handler om små 
børn7. Behrens (2002) anslog i sin undersøgelse, at en fjerdedel af de børn, som selv hav-
de været udsat for vold fra faderen, havde været sammen med eller på anden måde i kon-

7 se fx debatbogen: Samværsklemmen af Helle Rabøl Hansen og Bente Boserup. 2003. Gyldendahl. 
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takt med den voldsudøvende person under opholdet på krisecentret. I denne undersø-
gelse er der spurgt om barnet har samvær med en voldsudøvende far. Tallene fremgår af 
figur 8.

Figur 8. Samvær med voldsudøvende far. I procent.  
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En fjerdedel svarende til 160 børn har samvær med en voldsudøvende far. Det rejser det 
spørgsmål, som også krisecentrene har gjort opmærksom på, nemlig om man fra stats-
amterne i tilstrækkelig grad tilgodeser barnets tarv, når der træffes beslutning om barnets 
samvær med faderen.

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

Piger og drenge udsættes i lige høj grad for vold. Procentandelen for begge køn, der har 
været udsat for vold, er 56. Der er heller ikke nævneværdig forskel på karakteren af den 
vold, pigerne og drengene er udsat for. Dog er drengene lidt mere udsat for kombinatio-
nen af fysisk og psykisk vold, mens pigerne er lidt mere udsatte for udelukkende psykisk 
vold. Forskellene er ikke signifikante.  

Når det drejer sig om forholdet mellem vold og alder, er gruppen af 7-12-årige mest ud-
sat. På spørgsmålet om barnet har været udsat for vold af familiemedlem ser billedet 
således ud (tabel 15): 
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Tabel 15. Har barnet været udsat for vold af familiemedlemmer? Fordelt på al-
dersgrupper. I procent. 

0-6-årige 7-12-årige 13-17-årige 18 år og derover Total N
Ja 52 62 58 67 56 944
Nej 26 21 23 33 24 403
Ved ikke 22 17 19 0 20 339
Total 100 100 100 100 100
N 987 518 178 3 1686

 Bemærk dog også at over halvdelen af de mindste børn er udsat for vold.

Samme fordeling gør sig gældende, når det drejer sig om karakteren af vold. De 7-12-
årige er mest udsat for både udelukkende psykisk vold og kombinationen af fysisk og 
psykisk vold. Derimod er de 13-17-årige den gruppe, der hyppigst udsættes for opdragel-
sesmæssig vold.

Hvis udsathed for vold anskues i relation til barnets nationalitet, er der lige mange dan-
ske og ikke danske, der svarer ja til, at barnet har været udsat for vold. Der er dog i grup-
pen af ikke danske færre der svarer nej og en større gruppe, hvor pædagogen har svaret 
ved ikke. Karakteren af vold mod børn er en smule anderledes, idet flere ikke danske 
børn udsættes for kombinationen af psykisk og fysisk vold og lidt færre for udelukkende 
psykisk vold. Hvis der har været en forventning om, at vold som opdragelsesmæssigt 
middel var mere udbredt for ikke danske end for danske, kan undersøgelsen ikke bekræf-
te dette. Der er et par procent mere blandt de ikke danske børn, der udsættes for opdra-
gelsesmæssig vold, 17 procent mod 15, men forskellen er ikke væsentlig.   

Figur 9. Udsat for vold fordelt på nationalitet. I procent. 
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Figur 10. Voldens karakter fordelt på nationalitet. I procent. 
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5.6 Børnenes overværelse af vold mod moderen 

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 også stærkt belastende at overvære, at ens mor bliver udsat for 
fysisk eller psykisk vold eller trusler om vold. Undersøgelser viser, at børn som er vidne 
til vold viser tegn på forstyrrelse i form at utryghed, angst, lavt selvværd, aggressioner og 
depressioner, hvad der også giver sig udslag i somatiske lidelser som søvnbesvær, mave-
pine, koncentrationsvanskeligheder etc. Vold som belastning optræder sjældent isoleret, 
men fører ofte til yderligere belastning i form af periodisk omskiftelige og kaotiske vilkår 
og manglende overskud og omsorg i forhold til børn.

Af børnene i denne undersøgelse har tre fjerdedele overhørt vold mod moderen, knap 
trefjerdedele har overværet, at deres mor har været udsat for vold: 

Tabel 16. Andelen af børn der har overværet og overhørt vold mod moderen. I 
procent.

Ja Nej Ved ikke Total N
Overværet vold 72 7 21 100 1679
Overhørt vold 75 4 22 1018 1667

For en femtedel af børnene svares ved ikke. Det betyder, at den faktiske andel, der har 
overværet eller overhørt volden efter al sandsynlighed er højere. Karakteren af den vold 
som børnene er vidne til er kombinationen af fysisk og psykisk vold, det gælder for godt 
halvdelen af børnene. Ca. 15 procent af børnene er vidne til udelukkende psykisk vold. 

8 At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter. 
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Forholdsvis få børn overværer eller overhører seksuel vold, nemlig henholdsvis 2 pro-
cent og 1 procent.
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6. Misbrug og sindslidelse i nærmeste familie 

Det er kendt, at misbrug og sindslidelse hos den ene eller begge forældre udgør en alvor-
lig risikofaktor i et barns liv. På krisecentrene har man erfaringer for, at såvel misbrug 
som mere alvorlige sindslidelser findes blandt fædre og mødrenes samlevere/kærester og 
også i nogen grad blandt mødrene til de børn, der kommer på krisecentrene 9. De aktivt 
misbrugende mødre vil dog normalt blive afvist på krisecentrene, ligesom krisecentrene 
heller ikke kan rumme de alvorligt og behandlingskrævende sindslidende. Det er også 
kendt, at misbrug meget ofte er en udløsende eller forstærkende faktor i voldelige relati-
oner, og det er derfor relevant at skaffe sig viden om disse forhold ikke kun i relation til 
moderen, men også til faderen og eventuel samlever eller kæreste. Fra krisecentrene har 
man derfor ønsket at få klarlagt omfanget af tilstedeværelsen af disse risikofaktorer i bar-
nets 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 perso-
nen og/eller vedkommendes omverden.

Med spørgsmål af denne type bevæger undersøgelsen sig igen ind på meget personlige og 
følsomme områder. Derfor er der også ret høje ved ikke-procenter og uoplyste. Det er 
samtidig vigtigt at gøre sig klart, at det her er mødrene, der svarer på spørgsmålene, ikke 
kun om deres eget eventuelle misbrug og egen sindslidelse, men også om man-
dens/samleverens/ kærestens.  

6.1 Misbrug i den nære familie 

På spørgsmålet om der findes alkohol- eller stofmisbrug i barnets nære familie fordeler 
svarene sig sådan 

Tabel 17. Er der et alkohol- eller stofmisbrug i barnets nære familie? I procent. 
Ja Nej Ved ikke Total N

Misbrug i den nære familie 36 28 36 100 1582

En tredjedel af børnene lever således med en form for misbrug i den nærmeste familie. I 
en tredjedel af tilfældene har den, der udfylder spørgeskemaet svaret ved ikke. Det bety-
der, at det reelle tal er højere.

Når man ser på hvem der er misbrugende, er det igen den biologiske far, der er den ho-
vedansvarlige.

 Tabel 18. Misbrug i nær familie fordelt på familiemedlemmer. I procent 

Faderen Moderen 
Moderens sam-
lever/kæreste 

Faderens sam-
lever/kæreste Total N

Misbrug i den 
nære familie 68 9 22 1 100 621

I den forbindelse er det igen relevant at se på samværsproblematikken. Som vist tidligere 
har 160 børn samvær med en far, som har udøvet vold imod dem. Ud af disse har næ-

9 se også Behrens og Dybtved 2001: Kvantitativ kortlægningsundersøgelse af voldsudøvende mænd - pilotundersøgel-
se. 
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sten halvdelen (44 procent svarende til 70 børn) samvær med en voldsudøvende far der 
også har et misbrug. Tabellen fremgår af bilag 32.    

Tallene for typer af misbrug fordeler sig som vist i tabel 19. Der er mulighed for at sætte 
kryds i flere rubrikker. 

Det misbrug der angives hyppigst, er alkoholmisbrug og hashmisbrug. 22 procent af 
børnene har fædre med et alkoholmisbrug, mens det tilsvarende tal for mødrene er 2 og 
for moderens samlever 7. Hash er det næstmest anvendte rusmiddel. Ca. 10 procent af 
børnene har en hashmisbruger i deres nærmeste familie, og igen er det faderen der tegner 
sig for den største andel med 8 procent, samleveren for 2 procent og moderen for 1 pro-
cent. Der er relativt få svar i de enkelte kategorier af andre rusmidler (heroin, kokain, 
amfetamin etc.), men anskues dette misbrug under et, berører det et betydeligt antal 
børn. Fx har 28 fædre, 4 mødre og 17 samlevere et misbrug af heroin. Så også det hårde 
misbrug er absolut en del af nogle af disse børns hverdag. 

Tabel 19. Misbrug i barnets nære familie. Fordelt på rusmidler. 

Faderen Moderen 
Moderens sam-
lever/kæreste 

Procent* Antal Procent* Antal Procent* Antal
Alkohol 22 375 2 39 7 112
Hash 8 131 1 20 2 42
Heroin 2 28 0 4 1 17
Kokain 2 33 0 2 1 9
Amfetamin 2 37 0 4 1 15
Ecstacy 1 10 0 1 0 1
Metadon 1 10 0 3 0 6
Sove- og nerve-
medicin 1 21 0 7 1 11
Smertestillende
håndkøbsmedicin 0 7 0 1 1 8
Andet 1 22 0 1 0 6

* N = 1730 

6.2 Misbrugets hyppighed 

Det er ikke kun forekomsten af et misbrug hos en forælder, der har indflydelse på bar-
nets opvækst og udvikling. Mindst ligeså vigtig er hyppigheden. Hvor tit finder misbruget 
sted? Det er den biologiske far, der har det hyppigste misbrug. 44 procent af de misbru-
gende har således et dagligt misbrug, 22 procent er misbrugende flere gange ugentligt og 
13 procent har et ugentligt misbrug. I alt 79 procent har et misbrug der finder sted mind-
st en gang om ugen. Misbrugsmønstret hos mødrenes eventuelle samlevere/kærester er 
stort set identisk med det mønster der ses for de biologiske fædre.

For de ganske få mødre der har et rapporteret misbrug, er misbruget for over halvdelen 
også hyppigt. 17 procent har dagligt misbrug, og yderligere 25 procent har et misbrug der 
finder sted flere gange om ugen og yderligere 10 procent har et misbrug, der finder sted 
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ugentligt. Der er altså tale om en lille gruppe børn i undersøgelsen som har en massivt 
misbrugende mor.

Figur 11. Misbrugets hyppighed fordelt på familiemedlemmer. 
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Betragtes børn, der lever med misbrug i den nære familie (N = 571) isoleret, har 69 pro-
cent selv været udsat for vold (395 børn). Dette tal er højt sammenlignet med at i alt 56 
procent (878 børn) af alle deltagende børn (N = 1730) har været udsat for vold. Sam-
menhængen er signifikant.

6.3 Misbrug og nationalitet

Børn af dansk nationalitet har større risiko for at have misbrugende forældre end børn af 
ikke dansk nationalitet. Mens 44 procent af de danske børn har misbrug i nærmeste fami-
lie, gælder dette kun for 29 procent af de ikke danske børn. Det svarer til, at næsten hver 
andet danske barn har misbrug i nærmeste familie som et vilkår. Lidt flere ikke danske 
end danske svarer nej til om der er misbrug i familien, men det skal bemærkes, at der er 
færre oplysninger om misbrug for de ikke danske børn, idet ved ikke-kategorien tegner 
sig for 40 procent. Denne problematik afspejler sig i nogle af de fortællinger om alkohol i 
etniske minoritets familier som kan læses i rapporten: ”Man skal bare sige det”. Etniske mi-
noritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre. (LOKK og VFC Socialt Udsatte, Nøhr Larsen, 
2005).
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Figur 12. Misbrug i den nære familie fordelt på nationalitet. I procent. 
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Af de i alt 574 personer, som oplyses at have et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin, 
er de 69 i behandling. Det drejer sig om 23 mødre, 35 fædre og 11 samlevere til de biolo-
giske forældre. Mødrenes andel er forholdsvis høj i betragtning af, hvor relativt få mødre 
der har et misbrug sammenlignet med fædrene. 

6.4 Sindslidelse 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 sindslidelse i den nære familie, dvs. 
mor, far og forældres samlevere eller kærester. Der er desuden spurgt til hvilken type 
sindslidelse, det drejer sig om, og om lidelsen kræver indlæggelse. Det er vanskelige 
spørgsmål at få svar på og derfor også mange uoplyste (9 procent og en stor ved ikke-
procent (53)). I manualen til spørgeskemaet gives en definition af forskellige psykiatriske 
lidelser, men det er vores vurdering, at det er for svært for respondenter og det fagper-
sonale, der udfylder skemaerne, at have en eksakt viden om sygdomsbilledet hos de per-
soner, der spørges til. Disse svar er derfor ikke medtaget. Det der med sikkerhed kan 
siges er, at 18 procent svarer ja til, at der findes sindslidelse blandt barnets nærmeste.

Tabel 20. Er der medlemmer af den nære familie, der har en sindslidelse? 
Antal Procent

Ja 281 18
Nej 461 29
Ved ikke 836 53
Total 1578 100

For 53 procent svarende til 139 af de børn, der lever med sindslidelse i den nære familie 
(N = 263), forekommer der ligeledes misbrug i den nære familie. Sammenlignes med 
gruppen af børn, hvor der ikke er sindslidelse i den nære familie, er dette kun gældende 
for 35 procent eller 164 af de børn (N = 458). Denne sammenhæng er signifikant. 
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I tilfældet med misbrug sås det, at færre børn af ikke dansk nationalitet havde misbru-
gende i den nære familie end danske børn. I tilfældet med sindslidelse er der lidt flere 
ikke danske end danske, der svarer ja på spørgsmålet, nemlig henholdsvis 20 procent og 
18 procent. Der er væsentlig færre blandt de ikke danske, der svarer nej til at have sinds-
lidelse i nærmeste familie, men samtidig også en noget højere ved ikke-procent i denne 
gruppe.

Figur 13. Sindslidelse i den nære familie fordelt på nationalitet. I procent. 
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De biologiske fædre har den højeste andel af psykiske lidelser, idet der rapporteres om 
sindslidelser hos lidt under 10 procent af fædrene. Blandt mødrene angives knap 6 pro-
cent at have en sindslidelse, mens det for samlevere til forældrene er under 2 procent.

Hovedparten af disse rapporterede psykiatriske lidelser kræver ifølge svarene ikke ind-
læggelse. Det drejer sig om ca.70 procent. For de resterende kræver sygdommen indlæg-
gelse med varierende hyppighed, de fleste dog med måneder til års mellemrum.   
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7. Netværk  

I denne undersøgelse er det gennem forskellige typer af spørgsmål forsøgt at få et billede 
af børnenes sociale netværk. Som det fremgår af kapitel 4 er mange af børnene udsat for 
en del flytninger, og nogle af børnene er udsat for endog mange flytninger. Det øver 
naturligvis indflydelse på deres mulighed for at opbygge og vedligeholde sociale relatio-
ner i deres nærmiljøer, såvel i skole- og institutionsmiljøerne som i fritidslivet. Af kapitel 
5 og 6 fremgår det med stor tydelighed, at de børn der kommer på krisecentrene har 
levet under vilkår, hvor der i hvert fald periodisk og for nogle mere permanent har været 
massive belastninger i relationer mellem de personer, der udgør børnenes nærmeste fa-
milie, og som de lever deres hverdag med. Også relationer mellem børnene selv og deres 
nærmeste kan være belastede af fysisk og psykisk vold. Hvordan børnene håndterer og 
forarbejder de oplevelser, de har haft, afhænger i meget høj grad af, om der er personer i 
deres liv, som kan yde den fornødne omsorg og støtte. 

Undersøgelsen forsøger at afdække børnenes sociale netværk gennem en række forskelli-
ge typer af spørgsmål, der hver især skal indfange forskellige aspekter af netværket. Nog-
le af spørgsmålene har været for komplicerede at få svar på, og svarprocenterne er derfor 
meget lave. Spørgsmålene er derfor udeladt.

Ved socialt netværk forstås de personer, børnene omgås, og som børnene føler sig knyt-
tet til, mere eller mindre tæt. Det er personer som på forskellig måde engagerer sig i bør-
nenes liv. Ved besvarelsen er der taget udgangspunkt i barnets sociale netværk som det 
så ud før indflytning på krisecenter.

7.1 Hvilke personer er der i barnets netværk  
Der er spurgt hvilke personer, der indgår i barnets sociale netværk. Netværket er inddelt i 
fire områder: 1) den nære familie bestående af forældre, forældres samlevere, søskende og 
stedsøskende, 2) slægten dvs. den øvrige familie, bestående af bedsteforældre, fars og mors 
søskende og deres børn, 3) netværk i nærmiljøet, dvs. skolekammerater, legekammerater og 
venner, naboer, børn såvel som voksne og endelig 4) de professionelle dvs. lærere, pædago-
ger, sagsbehandlere etc.

Det er lettest at få oplysninger om det nære netværk. Jo længere man bevæger sig ud i 
netværkene jo mere ufuldkomne er oplysningerne, dvs. jo større er antallet af ved ikke og 
uoplyste.

Figur 14 viser, hvem barnet omgås i det nære netværk. Svarene er fordelt på danske og 
ikke danske børn. 
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Figur 14. Medlemmer af nærmeste familie som barnet omgås fordelt på nationali-
tet. I procent. 
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De personer som børnene hyppigst omgås, er moderen med 78 procent, den biologiske 
far 62 procent og de biologiske søskende med 57 procent. Når moderen ikke optræder 
med 100 procent, som man kunne forvente, er en del af forklaringen, at nogle pædagoger 
ikke har ment at kunne udfylde alle kategorier, og derfor har svaret ved ikke eller ikke 
udfyldt skemaet (uoplyst). Ikke danske børn har generelt færre personer i deres nære 
netværk end danske.

Figur 15 viser hvem barnet omgås i sin slægt. Svarene er fordelt på nationalitet.  

Figur 15. Medlemmer af slægten, som barnet omgås fordelt på nationalitet. I pro-
cent.

0
10
20
30
40
50
60

B
ed

st
e-

 o
g

ol
de

fo
ræ

ld
re

M
os

tre
/fa

st
re

/ta
nt

er

M
or

br
ød

re
/fa

rb
rø

dr
e/

on
kl

er

Fæ
tre

/k
us

in
er

Ø
vr

ig
e

V
ed

 ik
ke

Dansk
Ikke dansk

Dansk N = 929, Ikke dansk N = 624 



41

Der er svar fra godt halvdelen af børnene på dette spørgsmål. Blandt dem der svarer, har 
halvdelen af de danske børn en eller flere bedsteforældre, som de omgås. Det tilsvarende 
tal for de ikke danske er knap en fjerdedel. Den nærliggende forklaring er, at disse børn 
har dele af deres slægt i andre dele af verden. Når det drejer sig om forældres søskende 
og disses børn, omgås mellem en tredjedel og fjerdel af de danske børn disse slægtninge, 
mens det for de ikke danske børn er væsentlig færre, der har den mulighed, nemlig om-
kring en femtedel. 

På spørgsmålet om barnet har venner, skolekammerater eller naboer, som det omgås, ses 
følgende fordeling af svar (figur 16). Omkring en femtedel af børnene angiver at have 
skolekammerater, ca. en fjerdedel har legekammerater og venner og omkring ti procent 
omgås deres naboer. Der mangler svar fra omkring halvdelen af børnene.

Figur 16. Netværk fra institutioner, skole og fritid som barnet omgås fordelt på 
nationalitet. I procent. 
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Det er vanskeligt på baggrund af denne tabel at sige noget om, hvorvidt børnene har 
venner og skolekammerater i et omfang, der svarer til, hvad børn normalt forventes at 
have. Der er behov for at konstruere andre typer af spørgsmål, der bedre indfanger, hvad 
det vil sige at have venner og skolekammerater. I rapporten ”Man skal bare sige det”. Etni-
ske minoritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre (LOKK og VFC Socialt Udsatte, Nøhr 
Larsen 2005) uddybes spørgsmålet om venskaber.10

10 Nøhr Larsen, M, 2005, ”Man skal bare sige det”. Etniske minoritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre.. 
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Figur 17. Det professionelle netværk fordelt på nationalitet. I procent. 
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Med forbehold for de usikkerheder der ligger i den høje ved ikke procent, er der dog et 
fingerpeg om, at de professionsgrupper, der af barnet og barnets mor opleves som del af 
et netværk, først og fremmest skal findes blandt pædagoger og lærere. Også familiens 
sagsbehandler spiller en vis rolle, mens sundhedsvæsenet i form af sundhedsplejerske og 
læge nævnes af fem til ti procent. Ikke danske børn har et mindre netværk end danske 
børn i forhold til pædagoger, sagsbehandlere og læger, men et lidt større netværk i for-
hold til lærere, sundhedsplejersker og politi.

7.2 Barnets oplevelser af støtte fra netværket 

For at indfange karakteren af den relation barnet har til netværket, er der stillet en række 
spørgsmål, der skal belyse, i hvilket omfang barnet oplever at kunne hente støtte fra sit 
netværk. Det er svære spørgsmål, især for mindre børn, og her ses derfor kun på, hvor-
dan aldersgruppen de 13-17-årige har besvaret spørgsmålet. Disse spørgsmål er besvaret 
af barnet i samtale med pædagogen. Moderen er ikke til stede. I denne aldersgruppe har 
ca. 70 børn besvaret de fem spørgsmål. 

Tabel 21. 13-17-årige børns oplevede muligheder for hjælp og støtte. I procent. 
Aldrig Nogen gange Altid Total N

Hvor tit har nogen tid til at lytte, når 
barnet har behov for at snakke? 7 53 40 100 70
Er der nogen der hjælper og støtter, 
når barnet har brug for det? 7 54 39 100 70
Er der nogen barnet kan tale med 
om sine tanker og følelser? 14 51 35 100 69
Er der nogen som hjælper barnet 
med praktiske ting? 6 52 42 100 69
Er barnet tilfreds med den støtte det 
modtager? 6 58 36 100 66
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Ca. en tredjedel af børnene svarer, at der altid er nogle i netværket, der er parat til at støt-
te og hjælpe dem, og som de kan tale med om deres tanker og følelser. Den største grup-
pe svarer, at de nogle gange får hjælp og støtte. Det drejer sig om godt halvdelen af bør-
nene. Endelig er der 4-5 børn, der føler, at de aldrig får nogen former for hjælp eller støt-
te. Et af disse børn er beskrevet i ”Man skal bare sige det”. Etniske minoritetsbørns fortællinger 
fra kvindekrisecentre (LOKK og VFC Socialt Udsatte, Nøhr Larsen 2005). Til sammenlig-
ning er der i gruppen af de 7-12-årige tretten eller fjorten børn, der også konsekvent sva-
rer, at de aldrig får den støtte, de har behov for. Blandt disse børn findes formodentlig 
nogle af de mest udsatte i børnegruppen. 
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8. 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, kan 
også være traumatiserende, specielt hvis volden er gentagende, og truslen om den altid er 
mere eller mindre latent tilstede 11. Ikke alle børn udvikler traumer. Hvis barnet i øvrigt 
er velfungerende og lever under rimelige betingelser i et miljø, der rummer omsorg og 
støtte, kan barnet udvikle sig sundt og normalt uden de store og længerevarende skader. 
Men hvis det at leve med vold 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. Vi har allerede i kapi-
tel 7 set, at der blandt de børn, der indgår i denne undersøgelse, er en gruppe af børn, 
som meget konsekvent siger, at de ikke får hjælp og støtte, når de har behov for det, og, 
at de ikke taler med nogen om deres problemer. I det følgende ser vi, hvordan pædago-
gerne på krisecentret vurderer barnets belastninger.     

8.1 Vurdering af belastning hos barnet 

I undersøgelsen er det pædagogen eller anden fagperson der udfylder spørgeskemaet, 
blevet bedt om at vurdere barnets samlede belastningsgrad og indplacerer det i en af 
følgende kategorier (efter Schulzt Jørgensen m. fl.1993): 

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 belast-
ninger, 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 

11 se fx Atle Dyregrov 1998, Børn og traumer, Hans Reitzels Forlag  
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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, 
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.

Svarene fordeler sig som vist i figur 18. 

Figur 18. Børnene fordelt på vurderet belastningsgrad. I procent. 
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Det vurderes at 21 procent (349) af børnene er børn med almindelige behov, og 31 pro-
cent (513) vurderes at have særlige behov. Dvs. at godt halvdelen af børnene indplaceres 
i de to første kategorier, hvor belastning endnu ikke er så omfattende, og hvor de foran-
staltninger der skal til for at hjælpe barnet, derfor heller ikke er så indgribende. 16 pro-
cent eller 271 børn vurderes som truede børn med trivsels- og tilpasningsproblemer, 
dårlig social integration og brug for en særlig støtte for at ændre udviklingen. 4 procent 
svarende til 68 børn falder i den tungeste kategori og vurderes som et problembarn med 
behov for en decideret behandlingsmæssig indsats. Det vil sige at sammenlagt en femte-
del svarende til 439 børn befinder sig i de to tunge kategorier. I den sidste fjerdedel af 
tilfældene kan barnets belastningsgrad ikke vurderes af pædagogen (kan ikke vurderes og 
ved ikke-kategorien). Behrens (2002) fandt tilsvarende, at ca. halvdelen af børnene blev 
vurderet som børn med almindelige behov og børn med behov for særlig støtte, men 
dog med flere børn i kategorien børn med almindelige behov. Til gengæld var der i Beh-
rens undersøgelse flere truede børn (19,4 procent) og lidt flere børn med betegnelsen 
problembørn (5,2 procent) i alt ca. en fjerdedel af børnene. 
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8.2 Belastning i relation til alder, køn og nationalitet 

Hvilke aldersgrupper blandt børnene er mest belastede? Der er ikke signifikante forskelle 
på belastningen af de henholdsvis 1- 6-årige, de 7-12-årige og de 13-17-årige, men der er 
en klar tendens, der peger på de 7-12-årige som de mest udsatte. De er underrepræsente-
rede i kategori 1: ’et barn med almindelige behov’ og overrepræsenterede i tre øvrige 
kategorier. De 7-12-årige fremstår også som den gruppe, der var mest udsat for vold, og 
det er nærliggende at antage en sammenhæng her.

Er der forskel på drenge og piger med hensyn til den vurderede belastningsgrad? Det 
fremgår af figur 19.   

Figur 19 Vurderet belastningsgrad fordelt på køn. I procent. 
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Dreng N = 839, Pige N = 797 

Der er lidt flere drenge end piger i ydergrupperne kategori 1 og 4, og lidt flere piger end 
drenge i kategori 2: et barn med særlige behov. Den største procentvise forskel findes i 
gruppen, der karakteriseres som problembørn, men her er tallene små, med 39 drenge og 
29 piger. Kønsforskellene træder endnu tydeligere frem i vurderingen af reaktions- og 
adfærdsmønstre, som refereres nedenfor.  

I figur 20 sammenlignes belastningerne hos danske og ikke danske børn.
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Figur 20. Vurderet belastningsgrad fordelt på nationalitet. I procent.
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Heller ikke her er signifikante forskelle. Der er lille overvægt af ikke danske blandt pro-
blembørnskategorien, men det er som nævnt en numerisk lille gruppe. Til gengæld er der 
en overvægt af danske børn blandt de truede børn. Ved ikke-procenten er, som det også 
er set tidligere, højere for de ikke-danske børn.

8.3 Belastning målt på en række adfærdsparametre 

En anden måde at registrere belastninger hos barnet på, er gennem iagttagelse af barnets 
adfærd i relation til en række reaktions- og adfærdsmønstre, mens det er på krisecentret. 
Børnepædagogen er blevet bedt om at notere en række begreber der kendetegner barnet. 
Disse ses af figur 21.
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Figur 21. Reaktions- og adfærdsmønstre fordelt på køn. I procent. 
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Angst, tristhed, vrede og koncentrationsbesvær er de symptomer, der hyppigst iagttages 
hos børnene som reaktion på de belastninger, de er udsat for. Omkring en fjerdedel af 
børnene udviser reaktioner af denne type. 

Kønnet synes her at have betydning for, hvordan belastninger giver sig udtryk hos bar-
net. Angst, modløshed og tristhed findes i særlig grad hos pigerne, mens vrede, aggressi-
vitet og koncentrationsbesvær iagttages hyppigere hos drengene.   
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9. 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 12. 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 kapitlet om netværk så vi, at en fjerdedel af børnene giver udtryk for, at de altid i deres 
eget sociale netværk kan finde hjælp og støtte, mens halvdelen svarede, at de ’nogle gan-
ge’ kan hente støtte i deres omgangskreds og en lille gruppe svarer, at de aldrig kan hente 
hjælp og støtte. I det følgende behandles i hvilket omfang socialforvaltningen går ind 
med støtte til barnet og moderen.  

9.1 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. Tine Egelund konkluderede allerede i 
en undersøgelse fra 199713, at børneperspektivet står svagt i sociale sager, og at børnenes 
problemer ikke vurderes selvstændigt, men som en del af forældreproblematikken.  

Ifølge Servicelovens § 35 gælder den såkaldt skærpede underretningspligt for krisecent-
renes personale. Det betyder at personer, der udøver offentligt hverv, skal underrette 
kommunen, hvis de under udøvelse af deres hverv får kendskab til forhold, der giver 
formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte 

Der er spurgt i hvor mange tilfælde krisecentrene har indgivet underretning til den socia-
le forvaltning om barnets vilkår. Svarene ser sådan ud: 

Tabel 22. Underretning af socialforvaltningen om barnets vilkår 
Antal Procent

Ja 773 47
Nej 805 49
Ved ikke 70 4
Total 1648 100

Der sker underretning for næsten halvdelen af børnene. Det tilsvarende tal i Behrens 
(2002) er 33 procent. Der er altså tale om markant stigning i antallet af underretninger fra 

12 Per Schultz Jørgensen et al. 1993: Risikobørn. Hvem er de – hvad gør vi.

13 Egelund, Tine, 1997, Beskyttelse af barndommen. 



50

krisecentrene. Det kan dels ses som et udtryk for, at belastningerne er blevet større, og 
behovet for støtte til de børn, der kommer på krisecentrene, er mere omfattende. Samti-
dig er det også et udtryk for professionaliseringen af medarbejderne på krisecentrene og 
en øget opmærksomhed på betydningen af at inddrage de kommunale myndigheder i 
barnets problematik. 

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 21):  

Tabel 23. Underretningens form 
Antal Procent

Både mundtligt og skriftligt 243 32
Mundtligt 454 59
Skriftligt 69 9
Total 766 100

Af figur 22 fremgår, at der hyppigere sker underretning, hvis barnet er af ikke dansk op-
rindelse. Underretningsprocenten for ikke danske børn er 53, og for danske 44. Samtidig 
sker flere underretninger kun mundtligt, når det drejer sig om ikke danske børn.

Figur 22. 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 16 procent af børn med almindelige behov, om 57 pro-
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cent af børnene med særlige behov, om 87 procent af de truede børn og 94 procent af 
problembørnene.

9.2 Støtte til barnet under opholdet 

Der er – heldigvis - en signifikant sammenhæng mellem de børn der af krisecentrene 
vurderes som hårdest belastede og den støtte, der under opholdet gives fra de sociale 
myndigheder. I alt 15 procent af børnene modtager en form for støtte fra de sociale 
myndigheder, mens de er på krisecentret. 

Tabel 24. Etableret støtte til barnet fra socialforvaltningen under opholdet. 
Antal Procent

Ja 253 15
Nej 1290 78
Ved ikke 116 7
Total 1659 100

Hvordan støtten fordeles på børnene i forhold til belastningsgrad, fremgår af følgende 
figur: 

Figur 23. Støtte under opholdet fordelt på belastningsgrad. I procent. 
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Et barn med almindelige behov N = 344, Et barn med særlige behov N = 499, Et truet barn N = 
268, Et problembarn N = 68, Kan ikke vurdere barnets belastningsgrad N = 143, Ved ikke N = 
300

Af de hårdest belastede børn, får 43 procent støtte under opholdet. Med hensyn til de 
truede børn får 31 procent støtte. Også børn der vurderes som mindre belastede får støt-
te, det drejer sig om 17 procent af børn med særlige behov og 9 procent af børn med 
almindelige behov. 

Samtidig viser tallene også, at mindre end en tredjedel af de truede børn, som efter defi-
nitionen har brug for særlig støtte, får det, og at der for mere end halvdelen af de børn, 
som er i den højeste risikogruppe, ikke etableres særlig støtte i opholdsperioden. 
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Der er ikke forskel på antallet af børn der får støtte i forhold til nationalitet.

Figur 24.  Støtte til barnet under opholdet på krisecentret fordelt på nationalitet. i 
procent.
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9.3 Former for støtte til barnet under opholdet 

Blandt de 253 børn, som får støtte under opholdet, fordeler støtten sig på en række for-
anstaltninger. De fremgår af figur 25. Støtten fordeler sig på denne måde: 

Figur 25. Former for støtte til barnet fordelt på nationalitet. I procent. 
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For de danske børn er de mest udbredte former for støtte til barnet psykologhjælp og 
familiebehandling. For de ikke danske børn er friplads i daginstitution den mest udbredte 
hjælpeforanstaltning. Under ’andet’ tegner kørselsordninger sig for hovedparten, men 
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også etablering af dagpleje, kontakt til sundhedsplejerske og forskellige aftaler i forbin-
delse med skole nævnes.  

9.4 Støtte efter opholdet 

Det er selvfølgelig mindst ligeså vigtigt, at der er støtte fra de sociale myndigheder efter 
krisecenteropholdet. Som vist i tabel 25 er der efter fraflytning fra krisecentret 17 pro-
cent, der modtager støtte, altså en svag stigning i forhold til de 15 procent, der etableres 
støtte for, mens de opholder sig på krisecentrene.  

Tabel 25. Støtte til barnet fra socialforvaltningen efter udflytningen 
Antal Procent

Ja 279 17
Nej 956 58
Ved ikke 401 25
Total 1636 100

Som det fremgår nedenfor er der også en ændring i fordelingen, sådan så de mest udsatte 
modtager en større del af støtten. Der sker en lille stigning i støtten til de to mest bela-
stede grupper af børn. 51 procent af de børn der vurderes som problembørn og 33 pro-
cent af de truede børn får støtte efter opholdet. Også de børn der vurderes at have særli-
ge behov, får mere støtte efter opholdet. Til børn med almindelige behov falder støtten 
derimod.

Figur 26. Støtte efter opholdet fordelt på belastningsgrad. I procent. 
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Der er dog stadig to tredjedele af de truede børn og halvdelen af børnene med alvorlige 
problemer, som der ikke er etableret støtte for. 

Der er ikke store forskelle på typen af støtte under og efter krisecenteropholdet. Dog er 
det flere der får støtte i form af familiebehandling, når de flytter i egen bolig.  
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9.5 Kommunalt tilsyn 

Det er også en kommunal forpligtelse at føre tilsyn med børn på krisecentre. Det frem-
går af servicelovens § 6, der pålægger kommunerne at føre tilsyn med de forhold, hvor-
under 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.

Af Årsstatistikken 2004 for kvinder på krisecentre fremgår, at den kommune, som krise-
centret ligger i på 17 procent af krisecentrene har ført tilsyn med alle børn på krisecentret 
og på 23 procent af krisecentrene ført tilsyn med nogle børn på krisecentret. Næsten 
halvdelen (49 procent) af krisecentrene angiver, at kommunen ikke har ført tilsyn med 
nogen af børnene. Det er tankevækkende på et område, hvor der så åbenlyst findes børn 
med særlige behov.

9.6 Hvor flytter børnene hen efter krisecenteropholdet? 

Knap en femtedel 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 procent flytter 
tilbage til tidligere bolig, men uden den, der har udøvet volden. Det betyder, at næsten 
halvdelen af børnene flytter til en permanent bolig uden voldsudøveren. En femtedel af 
børnene flytter til anden midlertidig adresse, enten til et andet krisecenter eller de tager 
ophold hos familie og venner.

Tabel 26. Hvor flytter barnet hen umiddelbart efter opholdet på krisecenter 
Antal Procent

Tilbage til den, der har udøvet vold mod barnet eller moderen 326 20
Tilbage til tidligere bopæl uden den, der har udøvet volden 287 17
Ny bolig 480 29
Andet krisecenter 173 11
Familiebehandlingsinstitution eller lignende 26 2
Familie/venner 149 9
Andet 68 4
Ved ikke 137 8
Total 1646 100

Der er selvfølgelig grund til særlig bekymring for de børn, der flytter hjem til den volds-
udøvende far eller samlever. Derfor er der set på, om der ydes støtte fra socialforvaltnin-
gen i de tilfælde, hvor barnet flytter tilbage. Det sker i 15 procent af tilfældene. I over 
halvdelen af tilfældene ved man, at der ikke etableres støtte, mens den sidste tredjedel 
falder i kategorien ved ikke. En femtedel af børnene flytter til en anden midlertidig 
adresse, nemlig til familie og venner eller til et andet krisecenter. Det betyder, at proble-
merne for disse familier ikke har fundet en endelig løsning. For halvdelen af de børn, der 
flytter til et andet krisecenter, er opholdslængden på 10 døgn eller derunder. Dette indi-
kerer, at der i disse tilfælde er tale om et forsøg på at finde en plads et andet sted, der 
sikkerhedsmæssigt eller af andre årsager udgør en bedre løsning for kvinden og børnene. 
Der er altså ikke tale om en egentlig udslusning fra krisecentret. 
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Det viser sig, som det fremgår af figur 27, at der er væsentlig flere ikke danske børn, der 
flytter tilbage til den voldsudøvende. Der er tilsvarende langt flere danske børn, der flyt-
ter i ny bolig. 

Figur 27. Hvor flytter barnet hen efter krisecenteropholdet fordelt på nationalitet. 
I procent. 
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10. De mest sårbare 

Man kan ikke med sikkerhed vide, hvem der er de mest sårbare i den gruppe af børn, der 
indgår i undersøgelsen, og derfor heller ikke, hvem der er i størst risiko for at udvikle 
alvorlige følger af de oplevelser, de har haft. Konsekvenserne på længere sigt af de be-
lastninger, børnene har været udsat for, afhænger af mange faktorer: omfanget af belast-
ninger, længden af belastningsperioden, de beskyttende faktorer i barnets omverden i 
form af fx de sociale netværk, barnets sårbarhed etc. 

Det man kan pege på, er tilstedeværelsen af forskellige belastningsfaktorer og kombina-
tioner af dem. Og antagelsen er, at jo flere af de mulige belastninger et barn udsættes for, 
jo større er risikoen for, at barnet hæmmes i sin udvikling og sin generelle trivsel, og jo 
større er sandsynligheden for at barnet har brug for særlig støtte eller behandling. 

Gennem en række statistiske kørsler belyses om der er sammenhænge mellem på den ene 
side forskellige former for belastninger (vold, misbrug, sindslidelse, antal flytninger etc.) 
og på den ene side og på den anden side barnets indplacering i de fire kategorier: et barn 
med almindelige behov, et barn med særlige behov, et truet barn og et problembarn. I en 
række af disse kørsler findes en stærk statistisk signifikant sammenhæng, der giver grund-
lag for at tale om en årsagsmæssig sammenhæng. 

Der er således en signifikant sammenhæng mellem at være stoppet i daginstitution eller 
skole og indplacering i de fire kategorier på den måde, at procentvis flere børn i de mest 
belastede kategorier svarer ja til at være stoppet i pasningstilbud eller skole. 

Tabel 27. Stoppet i daginstitution/skole pga. flytning til krisecenter fordelt på 
belastningsgrad. I procent. 

Et barn med 
almindelige 

behov

Et barn med 
særlige
behov

Et truet 
barn

Et pro-
blembarn

Kan ikke vurde-
re barnets be-
lastningsgrad Ved ikke 

Ja 58 61 62 72 63 37
Nej 42 39 37 28 35 50
Ved ikke 0 0 0 0 3 13
Total 100 100 99* 100 101* 100
N 272 440 223 60 120 159

* At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter. 

Et andet forhold, der viser statistisk sammenhæng med placering i belastningskategorier-
ne er, om barnet har været udsat for vold. Sammenhængen er meget udpræget. Således er 
der 87 procent af problembørnene, der har været udsat for vold mod 40 procent af bør-
nene med almindelige behov. 
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Tabel 28. Udsat for vold af familiemedlemmer fordelt på barnets samlede belast-
ningsgrad. I procent 

Et barn med 
almindelige 

behov

Et barn med 
særlige
behov

Et truet 
barn

Et pro-
blembarn

Kan ikke vurde-
re barnets be-
lastningsgrad Ved ikke 

Ja 40 70 77 87 42 33
Nej 49 24 15 6 20 9
Ved ikke 11 7 9 7 38 58
Total 100 101* 101* 100 100 100
N 349 509 269 68 144 300

* At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter. 

En helt tilsvarende tendens ses for børn, der har overværet vold mod moderen.  

Tallene for børn med misbrug i nærmeste familie og med sindslidelse i nærmeste familie 
udviser også præcis samme mønster. Børn af disse familier er overrepræsenterede i de 
grupper, der vurderes som mest belastede.  

Endnu et forhold der viser sammenhæng med børnenes indplacering efter belastnings-
grad, er samvær med voldsudøvende far. Tallene ser sådan ud: 

Tabel 29. Samvær med en far der har udøvet vold mod barnet fordelt på barnets 
samlede belastningsgrad. I procent. 

Et barn med 
almindelige 

behov

Et barn med 
særlige
behov

Et truet 
barn

Et pro-
blembarn

Kan ikke vurde-
re barnets be-
lastningsgrad Ved ikke 

Ja 29 29 21 48 13 10
Nej 69 67 73 52 61 26
Ved ikke 3 5 6 0 26 65
Total 101* 101* 100 100 100 101*
N 112 242 146 31 31 74

* At summen af procenter ikke giver 100 skyldes af-/oprunding af de enkelte procenter. 

Med hensyn til netværk fremgår, at for problembørn indgår den biologiske fader i min-
dre grad i den nære familie end for børn med almindelige behov. Moderens ægtefæl-
le/samlever er til gengæld i højere grad en del af den nære familie for problembørn, end 
for børn med almindelige behov. Det samme gælder faderens ægtefælle/samlever. Pro-
blembørn har generelt mindre kontakt til slægten end børn med almindelige behov. Pro-
blembørn har generelt større kontakt til det professionelle netværk end børn med almin-
delige behov. Resultaterne skal dog tages med forbehold, da det numeriske antal af pro-
blembørn er lille.

Forhold der ikke umiddelbart viser sammenhæng med belastningsgrad, er alder, køn og 
nationalitet. Behrens (2002) fandt en tydelig sammenhæng mellem antal af ophold på 
krisecentre og belastningsgrad, men en sådan sammenhæng er ikke påvist i dette materia-
le, ligesom der heller ikke ses en entydig signifikant sammenhæng mellem belastnings-
grad og antallet af flytninger. 
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Bilag 1. Barnets køn 
Dreng Pige Uoplyst Total

Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal
Boligfonden 51 24 49 23 0 0 100 47
Danner 47 48 51 52 2 2 100 102
Fredericia 46 18 54 21 0 0 100 39
Frederikshavn 49 21 49 21 2 1 100 43
Frederiksværk 55 32 45 26 0 0 100 58
Haderslev 54 27 44 22 2 1 100 50
Herning 52 43 44 36 4 3 100 82
Hillerød 51 23 49 22 0 0 100 45
Hjørring 60 31 40 21 0 0 100 52
Hobro 65 26 35 14 0 0 100 40
Holstebro 47 27 51 29 2 1 100 57
Horsens 42 19 58 26 0 0 100 45
Jagtvej, Kbh. 53 48 47 43 0 0 100 91
Kalundborg 45 14 55 17 0 0 100 31
Kolding 51 28 49 27 0 0 100 55
Køge 44 28 56 35 0 0 100 63
Lyngby 57 20 40 14 3 1 100 35
Nakskov 53 9 41 7 6 1 100 17
Nykøbing F. 60 6 30 3 10 1 100 10
Næstved 29 7 67 16 4 1 100 24
Nørresundby 51 50 47 46 2 2 100 98
Odense 46 58 54 67 0 0 100 125
Randers 47 37 53 42 0 0 100 79
Ringsted 46 33 54 38 0 0 100 71
Roskilde 50 6 50 6 0 0 100 12
Rønne 31 5 69 11 0 0 100 16
Røntofte 68 27 33 13 0 0 100 40
Silkeborg 53 17 47 15 0 0 100 32
Sønderborg 50 20 50 20 0 0 100 40
Thisted 60 25 40 17 0 0 100 42
Vejle 53 25 45 21 2 1 100 47
Viborg 51 24 49 23 0 0 100 47
Åbenrå 48 19 53 21 0 0 100 40
Århus 60 33 38 21 2 1 100 55
Total 51 878 48 836 1 16 100 1730
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Bilag 2. Barnets alder 



62

Bilag 3. Barnets fødeland (DK/ikke DK) 
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Bilag 4. Barnets nationalitet (dansk/ikke dansk) baseret på forældrenes nationali-
tet/fødeland

Dansk Ikke dansk 
Manglende 
information Total

Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal
Boligfonden 55 26 38 18 6 3 100 47
Danner 38 39 50 51 12 12 100 102
Fredericia 67 26 33 13 0 0 100 39
Frederikshavn 49 21 40 17 12 5 100 43
Frederiksværk 41 24 31 18 28 16 100 58
Haderslev 62 31 28 14 10 5 100 50
Herning 34 28 59 48 7 6 100 82
Hillerød 60 27 38 17 2 1 100 45
Hjørring 52 27 42 22 6 3 100 52
Hobro 28 11 73 29 0 0 100 40
Holstebro 74 42 14 8 12 7 100 57
Horsens 58 26 42 19 0 0 100 45
Jagtvej, Kbh. 44 40 48 44 8 7 100 91
Kalundborg 45 14 55 17 0 0 100 31
Kolding 45 25 33 18 22 12 100 55
Køge 76 48 22 14 2 1 100 63
Lyngby 60 21 31 11 9 3 100 35
Nakskov 53 9 47 8 0 0 100 17
Nykøbing F. 80 8 10 1 10 1 100 10
Næstved 96 23 4 1 0 0 100 24
Nørresundby 52 51 30 29 18 18 100 98
Odense 58 71 32 39 15 12 100 122
Randers 35 28 46 36 19 15 100 79
Ringsted 58 41 34 24 8 6 100 71
Roskilde 67 8 33 4 0 0 100 12
Rønne 44 7 13 2 44 7 100 16
Røntofte 55 22 45 18 0 0 100 40
Silkeborg 47 15 34 11 19 6 100 32
Sønderborg 73 29 20 8 8 3 100 40
Thisted 48 20 14 6 38 16 100 42
Vejle 72 34 28 13 0 0 100 47
Viborg 60 28 36 17 4 2 100 47
Åbenrå 60 24 35 14 5 2 100 40
Århus 64 35 27 15 9 5 100 55
Total 54 929 36 624 10 177 100 1730
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Bilag 5. Går barnet i daginstitution/skole under opholdet på krisecentret 
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Bilag 6. Gik barnet i daginstitution/skole før opholdet på krisecentret 



66

Bilag 7. Er barnet stoppet i daginstitution/skole ved flytning til krisecentret 



67

Bilag 8. Årsag til barnets stop i daginstitution/skole ved flytning til krisecentret 
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Bilag 9. Har barnet været udsat for vold af familiemedlemmer 



69

Bilag 10. Hvilke former for vold har barnet været udsat for 
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Bilag 11. Har barnet haft samvær med en far, som har udøvet vold mod barnet 
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Bilag 12. Har barnet overværet vold mod moderen 
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Bilag 13. Har barnet overhørt vold mod moderen 
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Bilag 14. Er der etableret støtte fra socialforvaltningen til barnet under opholdet 
på krisecentret 
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Bilag 15. Er der etableret støtte fra socialforvaltningen til moderen under ophol-
det på krisecentret 



75

Bilag 16. Har krisecentret underrettet socialforvaltningen om barnets vilkår 



76

Bilag 17. Hvor tit er der nogen, der er villig til at lytte, når barnet har behov for at 
snakke



77

Bilag 18. Er der nogen fra netværket, som hjælper og støtter barnet, når det har 
brug for det 
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Bilag 19. Er barnet alt i alt tilfreds med den støtte, som det modtager af omgivel-
serne



79

Bilag 20. Hvor ofte er barnet flyttet indenfor de sidste 5 år udover flytning til kri-
secenter



80

Bilag 21. Hvor mange gange har barnet boet på krisecenter inklusiv dette ophold 
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Bilag 22. Er der et alkohol- eller stofmisbrug i barnets ”nære familie” 
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Bilag 23. Hvem i den nære familie har et misbrug 

Moderen Faderen 

Moderens 
samlever/ 
ægtefælle

Faderens 
samlever/ 
ægtefælle

Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal
Boligfonden 8 2 84 21 20 5 0 0
Danner 3 1 83 25 20 6 0 0
Fredericia 6 1 67 12 33 6 0 0
Frederikshavn 0 0 92 12 0 0 8 1
Frederiksværk 0 0 100 2 0 0 0 0
Haderslev 5 1 77 17 23 5 0 0
Herning 29 4 71 10 21 3 0 0
Hillerød 8 1 50 6 42 5 0 0
Hjørring 0 0 85 17 15 3 0 0
Hobro 0 0 89 8 22 2 0 0
Holstebro 8 1 85 11 15 2 8 1
Horsens 0 0 50 9 50 9 0 0
Jagtvej, Kbh. 35 10 59 17 31 9 3 1
Kalundborg 0 0 71 5 29 2 0 0
Kolding 12 2 65 11 35 6 0 0
Køge 10 3 76 22 31 9 3 1
Lyngby 0 0 83 5 17 1 0 0
Nakskov 0 0 90 9 40 4 10 1
Nykøbing F. 0 0 67 4 33 2 0 0
Næstved 0 0 75 6 50 4 0 0
Nørresundby 0 0 60 15 36 9 4 1
Odense 19 6 97 30 3 1 3 1
Randers 15 3 100 20 0 0 0 0
Ringsted 13 4 83 25 20 6 0 0
Roskilde 0 0 50 1 50 1 0 0
Rønne 33 2 67 4 33 2 0 0
Røntofte 22 4 72 13 39 7 0 0
Silkeborg 9 1 91 10 0 0 0 0
Sønderborg 0 0 71 12 29 5 0 0
Thisted 12 3 46 12 42 11 0 0
Vejle 18 3 82 14 18 3 0 0
Viborg 16 4 88 22 20 5 0 0
Åbenrå 29 2 71 5 14 1 0 0
Århus 0 0 100 10 0 0 0 0
Total 11 58 76 422 24 134 1 7
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Bilag 24. Er der medlemmer af ”den nære familie”, der har en psykisk lidelse 
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Bilag 25. Hvilke familiemedlemmer har en psykisk lidelse 

Moderen Faderen 

Moderens 
samlever/ 
ægtefælle Ved ikke 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal
Boligfonden 9 1 46 5 0 0 46 5
Danner 9 3 59 20 0 0 32 11
Fredericia 7 1 79 11 14 2 0 0
Frederikshavn 53 8 20 3 0 0 27 4
Frederiksværk 9 1 36 4 0 0 55 6
Haderslev 22 2 78 7 0 0 0 0
Herning 33 6 0 0 0 0 67 12
Hillerød 0 0 0 0 33 1 67 2
Hjørring 57 4 43 3 0 0 0 0
Hobro 20 1 40 2 20 1 20 1
Holstebro 0 0 60 3 0 0 40 2
Horsens 0 0 13 3 4 1 83 19
Jagtvej, Kbh. 38 13 29 10 9 3 29 10
Kalundborg 20 1 0 0 40 2 40 2
Kolding 0 0 13 1 50 4 38 3
Køge 50 4 38 3 0 0 38 4
Lyngby 0 0 67 2 0 0 33 1
Nakskov 0 0 43 3 0 0 57 4
Nykøbing F. 0 0 33 1 67 2 0 0
Næstved 50 1 50 1 0 0 0 0
Nørresundby 31 4 31 4 8 1 54 7
Odense 77 13 35 6 12 2 0 0
Randers 19 5 33 9 4 1 44 12
Ringsted 9 2 77 17 18 4 9 2
Roskilde 0 0 0 0 0 0 0 0
Rønne 33 3 22 2 11 1 67 6
Røntofte 60 3 40 2 0 0 0 0
Silkeborg 71 5 71 5 0 0 29 2
Sønderborg 22 4 89 16 11 2 0 0
Thisted 67 8 25 3 8 1 0 0
Vejle 14 1 43 3 0 0 43 3
Viborg 15 2 69 9 8 1 15 2
Åbenrå 100 4 50 2 0 0 0 0
Århus 40 2 60 3 0 0 0 0
Total 27 102 42 163 8 29 31 120

Bemærk, at det er muligt, at flere end ét familiemedlem har en psykisk lidelse. Summen ovenfor er derfor 
ikke udtryk for det samlede antal besvarelser. Ingen krisecentre har svaret, at det er faderens samle-
ver/ægtefælle, der har en psykisk lidelse, og denne mulighed er derfor ikke med i denne tabel. 
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Bilag 26. Barnets samlede belastningsgrad 
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Bilag 27. Er barnet startet i ny daginstitution/skole efter flytning fra krisecentret 
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Bilag 28. Barnets opholdslængde på krisecentret 
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Bilag 29. Hvor flytter barnet hen umiddelbart efter opholdet på krisecenter 
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Bilag 30. Er der etableret støtte fra socialforvaltningen til barnet efter udflytnin-
gen fra krisecentret 
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Bilag 31. Er der etableret støtte fra socialforvaltningen til moderen efter udflyt-
ningen fra krisecentret 
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Bilag 32. Barnets samvær med en voldsudøvende fader i forhold til om faderen 
har et alkohol- eller stofmisbrug 

Samvær med fader 
Procent Antal

Faderen har misbrug 44 70
Faderen har ikke misbrug 56 90
Total 100 160


