
   

 

 

 

 

 

 



 

   

Forord 

Landsorganisation af Kvindekrisecentres (LOKK) Årsstatistik 2019 er en deskriptiv analyse af, hvad der 

karakteriserer kvinder og børn, der opholder sig på kvindekrisecentre, den vold de udsættes for samt 

omfang og karakter af henvendelser til kvindekrisecentrene. 

Der skal lyde en tak til krisecentrene, der har sat tid af til at registrere ophold og henvendelser, så 

årsstatistikken igen i år kunne blive en realitet. LOKKs statistikgruppe skal også have tak for at bidrage med 

gode input og kvalificering af statistikken. 

 

LOKKs Årsstatistik er udarbejdet af LOKKs sekretariat v. Ida Karlsson, vidensmedarbejder i LOKK. 
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Indledning 
Hvert år udsættes mindst 70.0001 kvinder for psykisk vold af deres partner og 38.000 kvinder udsættes for 

fysisk vold af deres partner (Ottosen & Østergaard 2018;Deen et al. 2018). Over 30.000 børn er hvert år 

vidne til partnervolden (Helweg-Larsen 2012). I 2019 var 2.164 kvinder tvunget til at søge tilflugt på 

kvindekrisecentre med 1.900 børn (Danmarks Statistik 2020). LOKKs Årsstatistik er med til at synliggøre 

karakteren af den vold, der bliver begået mod kvinder og børn samt omfang og karakter af henvendelser til 

kvindekrisecentrene. 

Formål og indhold 

Overordnet er formålet med LOKKs Årsstatistik 2019 at sikre viden om kvinder og børn, der opholder sig på 

kvindekrisecentre. Denne viden sikres ved indhentning af data om den vold som kvinderne og børnene har 

været udsat for og været vidne til, samt om deres basale livsituationer.  

Derudover er formålet med årsstatistikken at sikre viden om efterspørgslen efter kvindekrisecentrenes 

ydelser, dvs. rådgivning, vejledning og pladser på krisecentret. Dette sikres via dokumentation af 

henvendelser til kvindekrisecentrene, med forespørgsler om rådgivning, plads på krisecentret eller andet. 

Denne dokumentation belyser, at krisecentrene både servicerer og rådgiver pårørende og fagfolk samt en 

bredere gruppe af voldsudsatte kvinder end de kvinder, der hvert år har ophold på et kvindekrisecenter.  

LOKKs Årsstatistik 2019 indeholder information om kvinder og børn, som har afsluttet ophold på 

kvindekrisecentre i 2019. Specifikt indeholder LOKKs Årsstatistik data om: 

• Kvindernes basale livssituation og kvindernes ophold 

• Børnenes ophold 

• Henvendelser til krisecentret om rådgivning, plads eller lignende 

Indholdet i årsstatistikken præsenteres således: 

• Data 2019 og 2018 

• Evt. kommentarer til data eller udvikling hen over årene 

Årsstatistikken indeholder, ud over data om ophold og henvendelser, en beskrivelse af metoden for 

dataindsamlingen.  

Baggrund for LOKKs Årsstatistik 2019 

Siden 1987, da LOKK blev dannet, har LOKK indsamlet information om kvinder og børn på 

kvindekrisecentre, den vold de er udsat for samt forskellige basisvariable om kvinder og børns 

livssituationer. LOKK dannede en statistikgruppe, bestående af interesserede medarbejdere fra forskellige 

krisecentre, til planlægning af indsamlingen og dialog om indhold og fokus af den årlige statistik. 

 
1 De 70.000 er et estimat som LOKK har lavet baseret på tal fra Ottosen og Østergaards udgivelse ’Psykisk partnervold 
- en kvantitativ kortlægning’ fra 2018. 
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Mellem 1996 og 2019 samarbejdede LOKK og Socialstyrelsen om planlægning, tematisering, og fortolkning 

af data, som blev indsamlet af Socialstyrelsen, og den tværgående statistikgruppe var en vigtig del af dette 

arbejde.  

I 2018 besluttede Socialstyrelsen at omlægge indsamling og analyse af data om vold mod kvinder og børn, 

således at denne i fremtiden vil indgå i en bred analyse af vold i nære relationer, som forventes udgivet 

hvert andet år. Socialstyrelsen besluttede ligeledes at ophøre med indsamling af data om henvendelser til 

krisecentre, om pladser og rådgivning.  

Idet LOKK finder det bydende nødvendigt at sikre viden på området, og at følge udviklingen i forskellige 

tendenser i forhold til livssituation og voldsformer, besluttede LOKK at iværksætte indsamling og analyse af 

2019 data, og denne udgivelse er et resultat af det arbejde. 

Kilder til statistik om vold mod kvinder og børn i Danmark 

I disse år sker der en væsentlig udvikling af området, og på nuværende tidspunkt kan man finde følgende 

opgørelser og analyser vedr. kvinder og børn udsat for vold i nære relationer dvs. af partner eller ex-partner 

og/ eller familie. 

Om kvinder og børn: 

• Danmarks Statistik: Antal kvinder og børn på kvindekrisecenter målt ved antal indskrivninger årligt 

– lovpligtig indberetning - siden 2017 

• LOKK og siden 1995 med Socialstyrelsen: Årsstatistik om kvinder og børn på kvindekrisecenter – 

frivillig deltagelse- siden 1987 

• Socialstyrelsen: Undersøgelse af Vold i Nære Relationer (UVNR) - frivillig deltagelse - fra 2021 

Om kvindekrisecentre: 

• Socialstyrelsen/ Tilbudsportalen: Data om hvert enkelt krisecenter inkl. antal pladser, takst, faglig 

tilgang, og ledelse – lovpligtig årlig indberetning 

• LOKK: Henvendelsesstatistik om rådgivning og pladser på kvindekrisecenter – frivillig deltagelse (en 

del af årsstatistikken) 

• Lev Uden Vold: Belægningsoversigt for kvindekrisecentre. Analyse på baggrund af pladsoversigten. 
  

Tal fra Danmarks Statistik om kvinder og børn på kvindekrisecenter 2019 

I 2019 havde 2.164 kvinder ophold på kvindekrisecentre samt 1.900 børn (Danmarks Statistik 2020). 
 
Flest kvinder er i alderen 30-39 år (35 procent). Derudover er 17 procent 18-24 år, 17 procent 25-29 år, 
18 procent er i alderen 40-49 år og 11 procent er 50 år eller derover. For to procent er alderen uoplyst.* 
 
40 procent af kvinderne havde bopæl i Region Hovedstaden, 16 procent i Region Sjælland, 16 procent i 
Region Midtjylland, 15 procent i Region Syddanmark og 7 procent i Region Nordjylland. For seks procent 
er bopælsregionen uoplyst.*  
 
44 procent af kvinderne havde dansk oprindelse, mens 50 procent havde indvandrer- eller 
efterkommerbaggrund. For seks procent er herkomsten uoplyst.* 
 
* Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, KRISE1 (bopælsregion), KRISE2 (herkomst) og KRISE3 (alder). 
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Metode 

LOKKs Årsstatistik 2019 baserer sig på spørgeskemadata. Krisecentermedarbejderne udfylder sammen med 

hhv. kvinderne og børnene et spørgeskema, når de flytter fra krisecentret. Kvinderne angiver ind- og 

udflytningsdato, om de ønsker at deltage, alder, antal ophold, typer af vold de har været udsat for, 

varighed af vold samt bopæl efter krisecenteropholdet. Det samme gør børnene (med undtagelse af 

varighed af vold) og angiver derudover køn, relation til voldsudøver, og hvilke typer vold barnet har 

overværet/overhørt. Derudover registrerer krisecentermedarbejderen om der er lavet en underretning på 

barnet. 

Data om kvinder og børn tager udgangspunkt i antal ophold og ikke antal unikke kvinder eller børn. Det 

betyder, at hvis en kvinde eller et barn har afsluttet flere ophold på kvindekrisecentre i 2019, kan 

vedkommende indgå i statistikken mere end én gang. Der tages derfor forbehold for, at den samme kvinde 

eller barn kan indgå flere gange. Bemærk at data i årsstatistikken omtales i termer af individer og ikke 

ophold af formidlingsmæssige hensyn. Således at der skrives ”x andel af kvinderne har været udsat for…” i 

stedet for ”ved x andel af opholdene har kvinden været udsat for…”. LOKKs Årsstatistik 2019 viser, at 24 

procent af kvinderne har haft mere end ét ophold på krisecentre i kvindens voksne liv. 

Information om henvendelser til krisecentrene baserer sig på data indhentet via et separat spørgeskema. 

Krisecentermedarbejderen udfylder et skema, når de modtager en henvendelse fra en kvinde, der er udsat 

for vold, men også når pårørende eller fagpersoner søger rådgivning angående en voldsudsat kvinde. Her 

registreres dato, henvendelsesmåde, type af ydelse der gives ved henvendelsen, hvem der henvender sig, 

hvorvidt krisecentret har plads og hvilket andet tilbud der evt. henvises videre til. 

Læs mere om metoden i metode-afsnittet.  
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Sammenfatning 
I 2019 har 45 krisecentre deltaget i LOKKs Årsstatistik. Heraf to specialiserede krisecentre. De specialiserede 

krisecentre har registreret, at 62 kvinder har afsluttet et ophold, og at de har modtaget 258 henvendelser. 

Data for de specialiserede krisecentre er opgjort separat i afsnittet om specialiserede krisecentre. 

De øvrige krisecentre har registreret at: 

• 1.125 kvinder har afsluttet et ophold på krisecentrene i 2019 

• 1.192 børn har afsluttet et ophold på krisecentrene i 2019 

• De har modtaget 10.767 henvendelser om rådgivning og pladser i 2019 

Bemærk at ovenstående ikke er udtryk for det fulde antal ophold afsluttet af kvinder og børn på krisecenter 

i 2019. Ifølge Danmarks Statistik har der i alt været 2.605 ophold af kvinder på krisecentre i 20192 og i alt 

2.164 unikke kvinder og 1.900 unikke børn har haft ophold på kvindekrisecenter i 2019 (Danmarks Statistik 

2020).  

På de næste sider er udvalgte oplysninger om krisecentre der ikke er specialiserede sammenfattet. 

Sammenfatningen er opdelt i kvinder, børn og henvendelser. 

 

Kvinder på kvindekrisecenter 20193 
 

Størstedelen af kvinderne er under 40 år 

Kvindernes gennemsnitsalder er 35 år. Den største andel er mellem 30 og 39 år (36 procent), mens den 

næststørste andel er mellem 18 og 29 år (33 procent). Samlet set er 69 procent af kvinderne under 40 år 

gamle.  

Knap en fjerdedel af kvinderne haft mere end ét ophold på krisecenter i alt i deres liv  

24 procent af kvinderne haft mere end ét ophold på krisecenter i alt i deres liv. 

Knap halvdelen af kvinderne har været udsat for vold i mindst fem år af deres voksenliv 

48 procent af kvinderne har været udsat for vold i mindst fem år i hele deres liv. 

 

Langt de fleste kvinder har været udsat for mindst to former for vold 

88 procent af kvinderne har været udsat for mere end én type vold.  

Lidt over halvdelen af kvinderne har været udsat for to til tre former for vold (57 procent), mens knap en 

tredjedel har været udsat for fire til fem former for vold (31 procent). 

  

 
2 Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, KRISE1 
3 Følgende beror på data fra i alt 556 ophold, med varierende antal uoplyste  
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Næsten alle kvinder har været udsat for psykisk vold 

98 procent af kvinderne har været udsat for psykisk vold. Det kan være i form af fx at blive tvunget til at 

gøre ting, hun ikke ønsker, eller at kvinden bliver tvunget til at lade være med at gøre ting, hun ønsker ved 

brug af trusler, kontrol, isolation, nedværdigende tale, anklager om fiktive handlinger og jalousi. 

 

Over 75 procent af kvinderne har været udsat for fysisk vold  

78 procent af kvinderne har været udsat for fysisk vold i form af fx slag, spark, kast, skub mod væggen eller 

ned ad trappen, kvælningsforsøg, stik med kniv eller vold med andet våben. 

Over 75 procent af kvinderne har som minimum været udsat for psykisk og fysisk vold 

77 procent af kvinderne har som minimum været udsat for både fysisk og psykisk vold. 

 

To ud af tre kvinder har været udsat for vold i mindst tre år i det seneste voldsforhold 

65 procent af kvinderne har været udsat for vold i mindst tre år i det seneste voldsforhold. 

Størstedelen af kvinderne flytter ikke tilbage til voldsudøveren 

90 procent af kvinderne flytter ikke tilbage til voldsudøveren efter ophold på krisecentret. 

De kvinder, der flytter tilbage til voldsudøveren, opholder sig i gennemsnit kortere tid på krisecentret end 

kvinder, der ikke flytter tilbage til voldsudøveren.   

Knap hver tredje kvinde flytter bopælskommune efter krisecenteropholdet 

29 procent af kvinderne flytter bopælskommune efter krisecenteropholdet. 

 

Børn med deres mor på kvindekrisecenter 20194 
En del af de kvinder, der indskrives på kvindekrisecenter, har deres børn med. Børn der er med deres mor 

på krisecenter, har ofte været vidne til vold og i mange tilfælde selv været udsat for vold. Det særlige ved 

børn er, at det kan have lige så store konsekvenser for dem at opleve vold i familien, som hvis de selv var 

udsat for vold. I denne statistik skelnes mellem at være udsat for vold og at være vidne til vold, men det er 

vigtigt at huske på, at begge dele har store negative konsekvenser for børns sociale kompetencer og 

psykiske trivsel. At have været vidne til psykisk, fysisk eller seksuel vold mod mor er lige så skadelig for 

barnet, som hvis det selv var blevet udsat for vold. 

Lige mange piger og drenge og flest i alderen 0-6 år 

Der er lige mange piger og drenge, der har afsluttet et ophold på krisecenter i 2019. Størstedelen af 

børnene er i alderen 0-6 år (62 procent). Gennemsnitsalderen er 6 år. 

 

Knap hvert femte barn har haft mere end ét krisecenterophold  

19 procent af børnene har haft mere end ét ophold. 

  

 
4 Følgende beror på data fra i alt 555 ophold, med varierende antal uoplyste. Voldsrelaterede oplysninger beror på 
data fra 337 ophold, hvor barnet er mindst fire år gammel.  
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Næsten alle børn har selv været udsat for vold eller været vidne til vold i hjemmet 

Det at overvære vold mod forældre, primære omsorgspersoner eller søskende som barn, kan betegnes som 

psykologisk mishandling (Ottosen et al. 2020). 93 procent af børnene har selv været udsat for vold eller 

været vidne til, at deres mor eller søskende er blevet udsat for psykisk eller fysisk/seksuel vold. 

 

Over halvdelen af børnene har været udsat for psykisk vold 

62 procent af børnene har været udsat for psykisk vold. Det kan fx være i form af nedværdigende eller 

ydmygende omtale eller tiltale, trusler mod barnet, trusler mod barnets mor eller søskende med det formål 

at straffe, skræmme eller tvinge barnet, indespærring, ignorering af barnet eller forbigåelse. 

En fjerdedel af børnene har været udsat for fysisk vold 

25 procent af børnene har været udsat for fysisk vold. Det kan fx være i form af lussinger, rusk, endefuld, at 

blive skubbet, kastet rundt, sparket, slået, slået med genstande eller truet med våben. Det kan også være, 

at barnet er blevet fastholdt, spændt fast eller nægtet vand, mad eller hvile eller nægtet beskyttelse mod 

varme eller kulde. 

Voldsudøveren er ofte biologisk far/adoptivfar 

I de tilfælde, hvor barnet har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold gælder, at det oftest er barnets 

biologiske far/adoptivfar, der har udøvet vold mod ham eller hende. Det er den biologiske far eller 

adoptivfaren, der har udøvet fysisk vold mod barnet i 86 procent af tilfældene, ligesom det er den 

biologiske far eller adoptivfaren, der har udøvet psykisk vold mod barnet i 81 procent af tilfældene. 

Ni ud af ti børn har overværet eller overhørt psykisk vold mod deres mor 

88 procent af børnene har overværet eller overhørt psykisk vold mod deres mor. Det kan fx være i form af 

at moderen tvinges til at gøre ting, hun ikke ønsker, eller tvinges til at lade være med at gøre ting, hun 

ønsker ved brug af trusler, kontrol, isolation, nedværdigende tale, anklager om fiktive handlinger og jalousi. 

Over halvdelen af børnene har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod deres mor 

61 procent af børnene har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod dets mor. Den fysiske 

vold barnet kan have overværet kan være, at moderen er blevet slået, sparket, kastet, skubbet mod 

væggen eller ned ad trappen, at hun er forsøgt kvalt eller blevet stukket med kniv eller andet våben. Den 

seksuelle vold mod moderen, barnet kan have overværet, er fx voldtægt eller forsøg på voldtægt og andre 

seksuelle overgreb. 

Knap en fjerdedel af børnene har overværet eller overhørt fysisk vold mod deres søskende 

23 procent af børnene har overværet eller overhørt fysisk vold mod deres søskende.  

Der sendes en underretning på barnet i fire ud af fem tilfælde 

Der underrettes på barnet i 80 procent af tilfældene. 

Størstedelen af børnene flytter ikke tilbage til voldsudøveren 

88 procent af børnene flytter ikke tilbage til voldsudøveren efter ophold på krisecentret. 
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Henvendelser til kvindekrisecentrene 2019 
 

Der er modtaget 10.767 henvendelser i 2019 

I 2019 har 43 krisecentre modtaget i alt 10.767 henvendelser fra kvinder, der er udsat for vold samt 

pårørende eller fagpersoner, som søger rådgivning angående en kvinde, der er udsat for vold. 

 

Flest får rådgivning eller samtale, når de henvender sig 

64 procent, af de der henvender sig, får rådgivning eller samtale, mens knap en tredjedel (30 procent) 

udelukkende får vejledning om, hvorvidt der er en ledig plads på krisecentret vedkommende henvender sig 

til. En mindre andel får rådgivningsforløb og efterværnsrådgivning (hhv. 4 og 3 procent).   

Over halvdelen af henvendelserne kommer fra en voldsudsat kvinde 

60 procent af de samlede henvendelser kommer fra en voldsudsat kvinde.  

Fire ud af ti henvendelser kommer fra fagfolk og pårørende 

Krisecentrene modtager ikke kun henvendelser fra voldudsatte kvinder, men fra en bred vifte af personer 

med relation til den voldsudsatte. 43 procent af henvendelserne kommer fra en person, der ikke er en 

kvinde udsat for vold, hvilket vil sige fagfolk, familie, venner, kollegaer og andre med en professionel eller 

privat relation til den voldsudsatte kvinde.  

Over halvdelen af alle henvendelserne drejer sig om forespørgsel af ledig plads 

56 procent af alle henvendelser er en forespørgsel om ledig plads. I halvdelen af disse tilfælde har 

vedkommende fået en form for rådgivning (samtale, forløb, efterværnsrådgivning) ud over at blive vejledt 

omkring ledig plads (50 procent). I de resterende henvendelser (50 procent) er der ikke givet rådgivning ud 

over vejledning omkring ledig plads. 

Krisecentret har ikke plads til kvinden halvdelen af de gange, der er en forespørgsel om ledig plads  

I 54 procent af tilfældene, hvor en henvendelse drejer sig om forespørgsel af ledig plads, har krisecentret 

ikke plads til kvinden på det konkrete krisecenter. 

Når der ikke er plads, henvises der oftest til et andet krisecenter 

I 88 procent af tilfældene henviser krisecentret til et andet krisecenter, når der ikke er plads på det 

krisecenter, som vedkommende henvender sig til. 

Hvis der er plads på krisecentret, men kvinden ikke tilbydes en plads, er det oftest på grund af hendes 

trusselsbillede, eller fordi kvinden har børn med 

I de tilfælde, hvor en person efterspørger en plads på krisecenter og kvinden ikke tilbydes én, selvom der er 

plads, er det i en femtedel af tilfældene, fordi kvindens trusselsbillede kræver, at hun henvises til et andet 

krisecenter (20 procent). Den næstmest hyppigste grund til, at krisecentret henviser til en anden løsning er, 

at krisecentret ikke har plads til flere børn (19 procent). I 15 procent af tilfældene bliver kvinden ikke tilbudt 

plads, fordi et andet krisecenter passer bedre til hendes behov. I 13 procent af tilfældene bliver kvinden 

ikke tilbudt plads, fordi hun er psykisk syg og behøver et andet tilbud. Derudover er manglende ressourcer, 

til at løse kvindens eller børnenes problemer, grunden i seks procent af tilfældene, ligesom alkohol- eller 

stofmisbrug er grunden i seks procent af tilfældene. Sidst er grunden til at henvise til en anden løsning, 

selvom der er plads, i to procent af tilfældene, at der ikke er plads til kvinder eller børn med handicap. 
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Kvinder på kvindekrisecenter 
 

Dette afsnit handler om de kvinder, som har haft ophold på kvindekrisecentrene og er fraflyttet 

krisecentret i 2019.   

Udgangspunktet for al data i dette afsnit er antal ophold og ikke antal unikke kvinder. Det betyder, at hvis 

en kvinde har afsluttet flere ophold på kvindekrisecentre i 2019, kan hun indgå i statistikken mere end én 

gang. 

Krisecentrene har registreret 1.125 ophold afsluttet i 2019. Ved knap halvdelen af opholdene (49 procent), 

har kvinden sagt ja til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen (se tabel 1.1 herunder). 

Tabel 1.1. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter om kvinden ønsker at deltage i undersøgelsen 

Ønsker kvinden at 
deltage? 

2019 2018 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 556 49 % 678 51 % 

Nej 569 51 % 653 49 % 

I alt ophold 1.125 100 % 1.331 100 % 
Bemærkning: Tal fra 2018 stammer fra bilagsrapport til “Årsstatistik 2018 - Kvinder og børn på krisecenter. 
Metode” (Socialstyrelsen 2019b). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en 
kvinde kan have indgået i statistikken flere gange.  

 

Bemærk at antal uoplyste svar pr. spørgsmål varierer. Det vil sige, at det varierer om kvinden og/eller 

krisecentermedarbejderen har svaret på alle spørgsmålene. Det fremgår i hver figur, hvor mange uoplyste 

svar der er for hvert spørgsmål. 

I alt 556 besvarelser/ophold danner baggrund for den følgende analyse, medmindre andet er angivet.  

Baggrund 
Dette afsnit handler om kvindernes alder, hvor længe kvinderne har været udsat for partnervold i alt og 

hvor mange ophold de har haft på kvindekrisecenter. Derudover nævnes varighed af ophold på baggrund af 

tal fra Danmarks Statistik. 

Alder 

Hovedparten af kvinderne er under 40 år (69 procent), godt hver femte er 40-49 år (21 procent) og hver 

tiende er 50 år eller derover (10 procent). Gennemsnitsalderen er 35.  
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Figur 1.1. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter kvindernes alder 
 

 
Bemærkning: n=552, 4 uoplyste. Tal fra 2018 fremgår ikke af figuren, da disse tal ikke fremgår af årsstatistikken 
2018 (Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde 
kan have indgået i statistikken flere gange. Tal fra Danmarks Statistik viser, at alder for det totale antal ophold i 
2019 fordeler sig således: 18-29 år: 34 procent;30-39 år:36 procent;40-49 år:19 procent;50 år og derover:11 
procent (n=2.556, 49 uoplyste) (Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, KRISE3). 

 

Varighed af vold i alt i kvindens voksne liv 

Kvinderne bliver spurgt om, hvor længe de har været udsat for vold i alt i deres liv, af personer, der kan 

karakteriseres som nære relationer. Nære relationer er nuværende eller tidligere partner, medlemmer af 

familien, svigerfamilien mv. Knap halvdelen af kvinderne har været udsat for vold i mindst fem år i deres 

voksenliv (48 procent). Hver tiende har været udsat for vold i under et år i deres voksenliv (10 procent), og 

knap hver femte (18 procent) har været udsat for vold i 1-2 år i deres voksenliv, mens knap en fjerdedel (24 

procent) har været udsat for vold i 3-4 år i deres voksenliv inden det aktuelle ophold. 

Figur 1.2. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter varighed af vold i kvindens liv i alt 
 

 
Bemærkning: n=541, 15 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan 
have indgået i statistikken flere gange. 
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Desuden viser data at kvinder, der har været udsat for vold i tre år eller mere i deres voksenliv, oftere har 

gentagne ophold på kvindekrisecentre end kvinder, der har været udsat for vold i under tre år (ikke vist i 

figur).  

Antal ophold på krisecenter 

Ligesom de fleste af kvinderne har været udsat for vold i mange år, har knap en fjerdedel af kvinderne (24 

procent) tidligere været på krisecenter, ud over deres aktuelle krisecenterophold. For størstedelen gælder 

det dog, at opholdet i 2019 er deres første krisecenterophold (76 procent). 

Figur 1.3. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter antal ophold på krisecentre i kvindens voksne liv 
 

 
Bemærkning: n=539, 17 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan 
have indgået i statistikken flere gange. 

 

Boks 1.1. Kommentar fra LOKK – nuancering af tallene 
 
Flere krisecenterophold kan bl.a. skyldes sikkerhedssituationen eller en bristet drøm om en ny start 
uden vold 
Det er LOKKs erfaring, at der kan være forskellige årsager til, at kvinder kan have flere krisecenterophold.  
 
Gentagne krisecenterophold kan bl.a. skyldes, at en kvinde ønsker at give sit forhold og den voldelige 
mand en chance til. Hvis han ikke stopper volden efter hun er kommet hjem, kan kvinden være nødsaget 
til at tage på krisecenter igen.  
 
Det kan også være tilfældet at kvinden, efter hun har været på krisecenter, vurderer, at det er sikrere for 
hende at være i nærheden af den voldelige mand, så hun har bedre mulighed for at forudse volden. Hvis 
volden eskalerer, kan kvinden være nødt til at tage på krisecenter igen.  
 
Tidligere årsstatistikker tegner et billede af, at kvinder med flere ophold på et kvindekrisecenter er mere 
sårbare end de kvinder, der har et enkelt ophold (Barlach & Stenager 2016a; Socialstyrelsen 2017, 2018a, 
2019a). 
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Varighed af ophold 

Tal fra Danmarks Statistiks Statistikbank viser, at ud af de i alt 2.605 ophold der har været på 

kvindekrisecentre i 2019, har 8 procent af opholdene varet et døgn, 12 procent har været 2-5 døgn og 26 

procent har varet 6-30 døgn. Derudover har 34 procent varet 31-119 døgn, 18 procent har varet 120-364 

døgn og to procent af opholdene har varet hele 2019.5  

 

Boks 1.2. Kommentar fra LOKK – nuancering af tallene 
 
Flere grunde til lange ophold på krisecentre 
Krisecentrene arbejder på at støtte kvinder og børn så de kommer godt videre til et liv uden vold. Nogle 
kvinder tilbringer mange måneder, endda år på krisecenter. Der er mange grunde til, at dette kan ske, 
selvom det er uhensigtsmæssigt både for kvinder og børn og for krisecentret. Hyppige grunde til, at 
opholdene forlænges er bl.a.: 

• Få egnede billige boliger 

• Ventetid ift. afgørelse om opholdstilladelse 

• Ventetid ift. afgørelser i Familieretshuset/familieretten 

• Kvinder og børns sikkerhedsmæssige situation 
 
Det er LOKKs erfaring, at et ophold på krisecenter kan blive forlænget af udfordringer med at finde 
egnede billige boliger til kvinderne. Dette gør sig særligt gældende for krisecentre i de store byer. 
Derudover kan ventetid i forhold til afgørelser om opholdstilladelse til udenlandske kvinder, være med til 
at forlænge opholdet. Ligeledes kan ventetid i forhold til afgørelser i Familieretshuset eller familieretten, 
være med til at forlænge opholdet. Sidst men ikke mindst kan et ophold blive forlænget, hvis kvinden 
eller børnene fortsat er udsat for trussel eller fare.  
 

 

  

 
5 Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, KRISE1 
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Karakteristik af vold 
Dette afsnit handler om, hvor mange former for vold kvinderne har været udsat for, hvilke former for vold 

de har været udsat for samt varighed af volden i det seneste voldsforhold.  

Afsnittet giver et indblik i den vold som kvinderne har været udsat for af personer, der kan karakteriseres 

som nære relationer. Det betyder, at tallene giver indblik i partnervold begået af nuværende eller tidligere 

partner, vold begået af medlemmer af familien, svigerfamilien mv. 

Voldens dynamik – normalisering og ambivalente følelser ved partnervold 

Der findes forskellige modeller til at beskrive, hvordan volden typisk begynder, eskalerer og svinger over 

tid. Volden beskrives ofte som en normaliseringsproces (Lundgren 2004) eller en cyklus (Poole 2010). Disse 

modeller beskriver, hvordan volden 'normaliseres' og bliver en del af familiens hverdagsliv, og på den måde 

har mulighed for at fortsætte i lang tid. Når en kvinde udsættes for vold af nuværende eller tidligere 

partner er det særlige, at kvinden samtidig med volden kan opleve afhængighed, glæde og kærlighed. 

Kvinden kan være afhængig af manden i kraft af fx fælles økonomi, børn eller bolig. Kvinden kan opleve, at 

hendes partner veksler mellem at udvise ømhed overfor hende og at udøve vold. Manden kan udvikle en 

strategi, hvor han på skift udsætter kvinden for krænkelse og yder omsorg for hende, hvilket med tiden kan 

føre til, at kvinden ikke kan skelne og sætter lighedstegn mellem vold og kærlighed (Jensen & Nielsen 

2005).  

Kombinationen af at volden har tendens til at normaliseres og dermed fortsætte i lang tid, samtidig med at 

kvinden også oplever ømhed fra sin partner, kan være nyttigt at have i baghovedet i den fremadrettede 

læsning. Især når vi ser, at mange kvinder er udsat for vold hen over flere år i deres seneste voldsforhold, 

ligesom nogle vælger at flytte tilbage til den voldsudøvende part efter krisecenteropholdet. 
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Former for vold kvinder på krisecentre har været udsat for 

De forskellige voldsformer er ofte overlappende og betinger hinanden. Derfor ser vi også, at langt de fleste 

kvinder har været udsat for mere end én type vold (88 procent). Lidt over halvdelen har været udsat for to 

til tre former for vold (57 procent), mens knap en tredjedel har været udsat for fire-fem former for vold (31 

procent). Kvinder, der udelukkende har været udsat for én form for vold, har typisk været udsat for psykisk 

vold (94 procent ud af de 68 kvinder der er udsat for én form for vold) (ikke vist i figur). 

Figur 1.5. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter antal af voldsformer kvinden var udsat for i 
hendes seneste voldsforhold, inden for de sidste 12 måneder 
 

 
Bemærkning: n=553, 3 uoplyste. Tal fra 2018 fremgår ikke af figuren, da disse tal ikke fremgår af årsstatistikken 
2018 (Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde 
kan have indgået i statistikken flere gange. 

 

Kvinden bliver i spørgeskemaet bedt om at svare på, om hun har været udsat for fysisk vold, psykisk vold, 

seksuelle overgreb, materielle ødelæggelser, økonomisk kontrol og/eller andre former for vold med 

mulighed for at svare ja eller nej. I figuren herunder ses det, at over tre fjerdedele har været udsat for fysisk 

vold (78 procent) og tæt på alle har været udsat for psykisk vold (98 procent), mens knap en fjerdedel har 

været udsat for seksuelle overgreb (24 procent). Fire ud af ti har været udsat for materielle ødelæggelser 

og økonomisk kontrol (hhv. 43 og 44 procent). 9 procent har været udsat for andre former for vold. Når der 

uddybes, hvilke andre former for vold kvinden har været udsat for, er stalking, digital vold og vold mod 

barn eller børn det, der særligt går igen.  
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Figur 1.6. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter at der er svaret bekræftende på, at kvinden har 
været udsat for voldsformen i kvindens seneste voldsforhold, indenfor de seneste 12 måneder 
 

 
Bemærkning: n=556. Antal uoplyste er som følger: Fysisk vold: 5; Psykisk vold: 1; Seksuelle overgreb: 19; Materielle 
ødelæggelser: 22; Økonomisk kontrol: 15; Anden form for vold: 3. 
Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” (Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et 
udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan have indgået i statistikken flere gange. 
Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at have været udsat for flere typer af vold. 

 

Over tre fjerdedele af kvinderne har som minimum været udsat for kombinationen af fysisk og psykisk vold 

(77 procent) (ikke vist i figuren). Næsten en fjerdedel har som minimum været udsat for kombinationen af 

fysisk, psykisk, økonomisk og materiel vold (23 procent) (ikke vist i figuren). 

 

Boks 1.3. Historisk udvikling - årsstatistikker 
 
Andelen, der har været udsat for fysisk og psykisk vold, er stort set uændret de sidste 13 år 
Årsstatistikkerne fra 2007 til 2018 viser, at næsten alle kvinder på krisecentre hen over årene har været 
udsat for psykisk vold (andelen varierer fra 93 til 99 procent), mens omkring fire ud af fem kvinder har 
været udsat for fysisk vold (76-83 procent) (dog med undtagelse af 2007, hvor andelen var 96 procent). 
Andelen af kvinder på krisecentre, der har været udsat for fysisk og psykisk vold, har således ligget stabilt 
og kun varierende inden for de to intervaller (hhv. 76-83 procent og 93-99 procent) fra 2007 frem til 
2019 (Barlach & Stenager 2016b; Socialstyrelsen 2017, 2018a, 2019a).  
 
Andelen, der har været udsat for seksuel, materiel og økonomisk vold, er steget de sidste 13 år 
Andelen af kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, er steget fra 16 procent i 2007 til 24 
procent i 2019. Andelen af kvinder, der har været udsat for materiel og økonomisk vold, er steget fra 
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hhv. 28 procent og 32 procent i 2007 til lidt over 40 procent i 2019 (hhv. 43 og 44 procent) (Barlach & 
Stenager 2016b; Socialstyrelsen 2017, 2018a, 2019a).  
 
Tallene indikerer, at flere kvinder udsættes for disse voldsformer end tidligere. Det er også muligt, at 
volden italesættes mere specifikt i dag end tidligere.  

 

Varighed af vold i det seneste voldsforhold 

To ud af tre kvinder har været udsat for vold i mindst tre år i det seneste voldsforhold (65 procent). 15 

procent har været udsat for vold i under et år og hver femte (20 procent) har været udsat for vold i 1-2 år i 

det seneste voldsforhold. 

Figur 1.7. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter varighed af vold i kvindens seneste voldsforhold 
 

 
Bemærkning: n=553, 3 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan 
have indgået i statistikken flere gange. 

 

Boks 1.4. Kommentar fra LOKK – nuancering af tallene 
 
Det tager fortsat mange år at bryde med den voldelige mand og opsøge hjælp 
Der har ikke været betydelige ændringer i varigheden af volden de senere år (Barlach & Stenager 2016a; 
Socialstyrelsen 2017, 2018a, 2019a). De uændrede tal vidner om, at det stadig kan tage mange år at 
bryde med den voldelige mand og opsøge hjælp. 
  

 

Efter krisecenteropholdet 
Dette afsnit handler om, hvor kvinden flytter hen efter krisecenteropholdet. 

Bopæl efter krisecenterophold 

En ud af ti kvinder flytter tilbage til voldsudøveren efter opholdet på kvindekrisecentret (10 procent). Tæt 

på samme andel flytter til et andet krisecenter efter opholdet (11 procent). Halvdelen af kvinderne flytter 

til egen bolig efter endt krisecenterophold (55 procent). Denne bolig kan være kvindens tidligere bolig, hvor 

manden er fraflyttet, en tidligere bolig hvor kvinden boede alene eller en ny bolig. 
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Figur 1.8. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter bopæl efter krisecenteropholdet 
 

 
Bemærkning: n=554, 2 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan 
have indgået i statistikken flere gange. 

 

Data viser derudover at de kvinder, der flytter tilbage til voldsudøveren, i gennemsnit opholder sig 25 døgn 

på krisecentret (medianopholdslængde: 13 døgn), hvilket er markant færre døgn end kvinder, der ikke 

flytter tilbage til voldsudøveren. De opholder sig i gennemsnit 88 døgn på krisecentret 

(medianopholdslængde: 56 døgn) (ikke vist i figur)6.  

Boks 1.5. Kommentar fra LOKK – nuancering af tallene 
 
Størstedelen af kvinderne flytter tilbage til en voldelig mand, fordi de tror på, at han vil stoppe den 
voldelige adfærd 
72 procent af kvinderne i årsstatistikken 2015 angiver, at de flytter tilbage til den mand, der har udøvet 
vold mod dem fordi de tror på, at han vil stoppe. En tredjedel af kvinderne angiver, at de elsker deres 
partner og derfor flytter tilbage (33 procent), mens 24 procent angiver, at de savner deres partner som 
årsag (Barlach & Stenager 2016a). 
 

 
6 Den gennemsnitlige opholdslængde for de 556 ophold er 79 døgn, med en medianopholdslængde på 47 døgn. 

Medianen er et udtryk for den midterste værdi i et sorteret datasæt og giver derfor et bedre indtryk af den typiske 

opholdslængde end gennemsnittet, da få meget lange ophold trækker gennemsnittet op. 
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Færre kvinder flytter tilbage til den voldsudøvende mand 
I 2006 flyttede 24 procent af kvinderne tilbage til den voldsudøvende mand, mens det i 2019 er 10 
procent. Andelen af kvinder der flytter tilbage til voldsudøveren er altså faldet fra 2006 til 2019, hvilket 
er en positiv udvikling, som giver flere kvinder og børn mulighed for at leve uden vold i hjemmet (Barlach 
& Stenager 2016b). 
 
Den positive udvikling kan bl.a. skyldes den længere opholdstid og krisecentrenes faglige udvikling, som 
kan være medvirkende til, at kvinden vælger at lade være med at flytte tilbage til en voldsudøvende 
mand. Muligvis har en større samfundsmæssig viden, og fokus på vold og voldens konsekvenser også 
bevirket, at det er mere legitimt at vælge at lade være med at flytte tilbage til en voldelig mand.  
  

 

Bopælskommune efter krisecenterophold 

Knap hver tredje flytter bopælskommune efter krisecenteropholdet (29 procent). 

Figur 1.9. Kvindernes krisecenterophold fordelt efter, om kvinden er flyttet bopælskommune efter 
krisecenteropholdet 
 

 
Bemærkning: n=553, 3 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan 
have indgået i statistikken flere gange. 
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Børn med deres mor på kvindekrisecenter 
 

Dette afsnit handler om de børn, som har haft ophold på kvindekrisecentrene og er fraflyttet krisecentret i 

2019. Udgangspunktet for alt data i dette afsnit er antal ophold og ikke antal unikke børn. Det betyder, at 

hvis et barn har afsluttet flere ophold på kvindekrisecentre i 2019, kan vedkommende indgå i statistikken 

mere end én gang. Børn er personer i alderen 0 til 17 år. 

Krisecentrene har registreret 1.192 ophold afsluttet af børn i 2019. Ved næsten halvdelen af opholdene (47 

procent) har moderen sagt ja til, at hendes barn må deltage i spørgeskemaundersøgelsen (se tabel 2.1. 

herunder). 

Tabel 2.1. Børnenes krisecenterophold fordelt efter om moderen har sagt ja til barnets deltagelse i 
undersøgelsen  

Barnet må gerne deltage 2019 2018 

 Antal Procent Antal  Procent 

Ja 555 47 % 619 56 % 

Nej 637 53 % 488 44 % 

I alt ophold 1.192 100 % 1.107 100 % 
Bemærkning: Tal fra 2018 stammer fra bilagsrapport til “Årsstatistik 2018 - Kvinder og børn på krisecenter. 
Metode” (Socialstyrelsen 2019b). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn 
kan have indgået i statistikken flere gange.  

 

Bemærk at antal uoplyste svar pr. spørgsmål varierer. Det vil sige, at det varierer om barnet og/eller 

krisecentermedarbejderen har svaret på alle spørgsmålene. Det fremgår i hver figur, hvor mange uoplyste 

svar, der er for hvert spørgsmål. 

I alt 555 besvarelser/ophold danner baggrund for den følgende analyse i afsnittet ’Baggrund’, medmindre 

andet er angivet. 337 besvarelser/ophold (børn i alderen 4-17 år) danner baggrund for analysen i 

’Karakteristik af nuværende vold’ og ’Efter krisecenteropholdet’.  
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Baggrund 
Dette afsnit handler om børnenes køn, alder og antal krisecenterophold. Derudover nævnes varighed af 

ophold på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. 

Alder og køn 

Der er lige mange piger og drenge, der har afsluttet et ophold på krisecenter i 2019 (se figur 2.1). 

Gennemsnitsalderen er 6 år. Størstedelen af børnene er i alderen 0-6 år (62 procent) (se figur 2.2). De 0-2 

årige udgør 31 procent, ligesom de 3-6 årige gør (ikke vist i figur).  

Figur 2.1. Børnenes krisecenterophold fordelt på 
køn 

Figur 2.2. Børnenes krisecenterophold fordelt på 
deres alder 

  
Bemærkning: n=552, 3 uoplyste. Tal fra 2018 stammer 
fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for 
andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn 
kan have indgået i statistikken flere gange. 

Bemærkning: n=548, 7 uoplyste. Tal fra 2018 stammer 
fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for 
andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn 
kan have indgået i statistikken flere gange. 

 

Antal ophold på krisecenter 

For størstedelen af børnene er det første gang de er på krisecenter (81 procent). Knap hver femte (19 

procent) har haft mere end ét ophold (se figur 2.3). 
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Figur 2.3. Børnenes krisecenterophold i alt fordelt efter antal ophold på krisecentre 
 

 
Bemærkning: n=553, 2 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. 

 

Varighed af ophold 

Tal fra Danmarks Statistiks Statistikbank viser, at ud af de i alt 1.310 ophold med børn der har været på 

kvindekrisecentre i 2019, har 5 procent af opholdene med børn varet et døgn, 10 procent har varet 2-5 

døgn og 26 procent har været 6-30 døgn. Derudover har 37 procent varet 31-119 døgn, 20 procent har 

varet 120-364 døgn og to procent af opholdene har varet hele 2019. 7 

  

 
7 Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, KRISE1 
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Karakteristik af vold 
Dette afsnit handler om hvor mange former for vold børnene har været udsat for, hvilke former for vold de 

har været udsat for, relationen til voldsudøveren, hvor mange børn der har overværet eller overhørt vold 

mod deres familie samt hvor ofte der underrettes på børnene.  

Afsnittet giver et indblik i den vold som børnene har været udsat for af familiemedlemmer eller andre nære 

relationer i eller uden for familien.  

Barnet bliver ikke spurgt til de voldsrelaterede spørgsmål, hvis barnet er under fire år gammel. Dette afsnit, 

med undtagelse af figuren ang. underretninger, baserer sig derfor på de 337 besvarelser, hvor barnet er fire 

år eller derover, jf. tabellen herunder.  

Tabel 2.2. Børnenes krisecenterophold fordelt efter alder og dermed om de blevet spurgt til de 
voldsrelaterede spørgsmål 

Barnet må gerne deltage 2019 2018 

 Antal Procent Antal  Procent 

0-3 år (ikke spurgt) 218 39 % 226 37 % 

4-17 år (spurgt) 337 61 % 393 63 % 

I alt ophold 555 100 % 619 100 % 
Bemærkning: Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” (Socialstyrelsen 2019a). 
Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have indgået i statistikken flere 
gange. 

 

Børn der er med deres mor på krisecenter 

En del af de kvinder der indskrives på kvindekrisecenter, har deres børn med. Børn der er med deres mor 

på krisecenter har ofte været vidne til vold og i mange tilfælde selv været udsat for vold. Det særlige ved 

børn er, at det kan have lige så store konsekvenser for dem at opleve vold i familien, som hvis de selv var 

udsat for vold. 

Internationale studier viser bl.a., at børn der oplever vold i familien, har lige så mange adfærdsproblemer 

som børn, der selv er udsat for vold. Ligesom man har fundet, at depression er lige så udbredt blandt børn, 

der oplever vold i familien, som blandt børn, der selv er udsat for voldelig mishandling (Lyk-Jensen et al. 

2017). Overordnet set peger internationale erfaringer på, at børn fra familier med vold klarer sig dårligere 

end deres jævnaldrende på en række parametre, også selvom børnene ikke selv udsættes direkte for 

volden (Lyk-Jensen et al. 2017).  

I VIVEs vidensgrundlag fra 2020 (Psykisk vold mod børn i hjemmet) henvises til Lyk-Jensens danske 

undersøgelse, som viser at børn, der oplever vold i familien, hyppigere bliver anbragt (64 procent oftere) og 

hyppigere modtager forebyggende foranstaltninger (44 procent oftere) i forhold til børn, der ikke har 

oplevet vold i familien. Børn der oplever vold i familien, har også øget risiko for at få stillet diagnosen PTSD 

(64 procent oftere), har mere fravær i 7.-9. klasse (7,1 dage mere) og klarer sig dårligere i dansk og 

matematik (i matematik 0,5 karakterpoint ringere og dansk 0,3) i forhold til børn der ikke har oplevet vold i 

familien (Lyk-Jensen et al. 2017). 
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I det følgende skelnes der mellem at være udsat for vold og at overvære eller overhøre vold mod mor. Det 

er vigtigt at understrege, at når et barn er vidne til vold, og når dets omsorgsperson udsættes for vold, er 

det lige så skadeligt, som hvis barnet selv var blevet udsat for vold.  

Former for vold børn på krisecentre har været udsat for 

Over halvdelen af børnene har været udsat for vold, før de kom på krisecenter (64 procent). Knap en 

tredjedel af børnene har været udsat for mindst to former for vold (30 procent). En tredjedel har været 

udsat for en enkelt form for vold (34 procent), mens lidt over en tredjedel ikke har været udsat for vold (36 

procent). Børn der udelukkende har været udsat for én form for vold, har typisk været udsat for psykisk 

vold (95 procent ud af de 114 børn, der er udsat for én form for vold) (ikke vist i figur). 

Det er dog vigtigt at bemærke, at størstedelen af de børn, der ikke selv er direkte udsat for vold, har 

oplevet vold i hjemmet (78 procent) (ikke vist i figur). De har overværet eller overhørt psykisk, fysisk eller 

seksuel vold mod deres mor eller søskende. Det at overvære vold mod forældre, primære omsorgspersoner 

eller søskende som barn, kan betegnes som psykologisk mishandling (Ottosen et al. 2020). Samlet set har 

93 procent af børnene enten selv været udsat for vold eller været vidne til, at deres mor eller søskende er 

blevet udsat for vold. For 3 procent af børnene er der angivet, at man ikke ved om de selv har været udsat 

for vold eller har været vidne til vold (ikke vist i figur).  

Figur 2.5. Børnenes krisecenterophold fordelt efter antal af voldsformer barnet har været udsat for 
inden for de sidste 12 måneder 

 
Bemærkning: n=337. Tal fra 2018 fremgår ikke af figuren, da disse tal ikke fremgår af årsstatistikken 2018 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. 
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Barnet bliver i spørgeskemaet bedt om at svare på, om han eller hun har været udsat for fysisk vold, psykisk 

vold, seksuelle overgreb og/eller materielle ødelæggelser med mulighed for at svare ja, nej eller ved ikke. 

Over halvdelen af børnene har været udsat for psykisk vold (62 procent) og en fjerdedel af børnene har 

været udsat for fysisk vold (25 procent). Derudover svarer få, at de har været udsat for seksuelle overgreb 

(4 procent), mens 16 procent har oplevet at være udsat for materielle ødelæggelser, hvor barnets ting 

bliver ødelagt eller et kæledyr bliver skadet eller slået ihjel.  

Figur 2.6. Børnenes krisecenterophold fordelt efter, at der er svaret ja/ved ikke til, at barnet har været 
udsat for voldsformen af familiemedlemmer eller andre nære relationer inden for de sidste 12 
måneder 

 
Bemærkning: n=337. Uoplyste er som følger: Fysisk vold: 6; Psykisk vold: 3; Seksuelle overgreb: 2; Materielle 
ødelæggelser: 4.  
Andel 2018: Fysisk vold: 24 procent; Psykisk vold: 60 procent; Seksuelle overgreb: 2 procent; Materielle 
ødelæggelser: 11 procent. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at have været 
udsat for flere typer af vold.  

 

Data viser desuden, at der for 2 procent af børnene er mistanke om et seksuelt overgreb (ikke vist i figur).  

Bemærk at der for en relativ stor andel af børnene er angivet, at man ikke ved om de har været udsat for 

seksuelle overgreb (17 procent) eller materielle ødelæggelser (19 procent). 

Derudover viser data, at en lidt større andel af drenge har været udsat for fysisk vold end piger (her er 57 

procent drenge og 43 procent piger). Psykisk vold er både piger og drenge lige udsat for (her er 50 procent 

drenge og 50 procent piger). En lidt større andel af piger har været udsat for materiel vold (58 procent 

overfor 42 procent drenge). En klar overvægt af piger har været udsat for seksuelle overgreb (ikke vist i 

figur).  

Data viser, at en fjerdedel af børnene som minimum har været udsat for både fysisk og psykisk vold (24 

procent) (ikke vist i figuren).  
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Boks 2.1. Historisk udvikling - årsstatistikker 
 
Andelen, der har været udsat for fysisk vold, har ligget mellem 23 og 38 procent de sidste 14 år 
Årsstatistikkerne fra 2006 til 2018 viser, at andelen af børn, der har været udsat for fysisk vold, varierer 
fra 23 til 38 procent hen over perioden. Andelen af børn, der har været udsat for fysisk vold, har på den 
måde ligget relativt stabilt omkring de 20-30 procent de sidste 14 år (Barlach & Stenager 2016b; 
Socialstyrelsen 2017, 2018a, 2019a). 
 
Andelen, der har været udsat for psykisk vold og materielle ødelæggelser, er steget de sidste 14 år 
Andelen af børn, der har været udsat for psykisk vold, er steget fra 45 procent i 2006 til 62 procent i 
2019. Andelen af børn, der har været udsat for materielle ødelæggelser, er steget fra 8 procent i 2006 til 
16 procent i 2019 (Barlach & Stenager 2016b; Socialstyrelsen 2017, 2018a, 2019a). 
 
Tallene indikerer, at flere børn udsættes for disse voldsformer end tidligere. Det er også muligt, at volden 
italesættes mere specifikt i dag end tidligere.  
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Relation til voldsudøveren 

For børn, der er udsat for fysisk og psykisk vold, gælder, at det oftest er deres biologiske far/adoptivfar, der 

har udøvet vold mod dem. Det er den biologiske far eller adoptivfaren, der har udøvet fysisk vold mod 

barnet i 86 procent af tilfældene, ligesom det er den biologiske far eller adoptivfaren, der udøver psykisk 

vold mod barnet i 81 procent af tilfældene. Derudover er det mest hyppigt morens ægtefælle, samlever 

eller kæreste, der udøver fysisk og psykisk vold mod barnet (i hhv. 15 og 18 procent af tilfældene).  

Figur 2.7. Børnenes krisecenterophold fordelt hvem der har udøvet fysisk vold mod barnet inden for de 
sidste 12 måneder 
 

 
Bemærkning: n=80, 3 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at have været 
udsat for vold af flere voldsudøvere. Procenterne summer ikke til mindst 100 for tallene i 2018, fordi der for en 
større andel af børn ikke er angivet, hvem voldsudøveren er.  
* ikke barnets biologiske far/adoptivfar 
** personer som barnet er tæt knyttet til, men ikke er i familie med 
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Figur 2.8. Børnenes krisecenterophold fordelt hvem der har udøvet psykisk vold mod barnet inden for 
de sidste 12 måneder 
 

 
Bemærkning: n=205, 4 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at have været 
udsat for vold af flere voldsudøvere.  
* ikke barnets biologiske far/adoptivfar 
** personer som barnet er tæt knyttet til, men ikke er i familie med 

 

Vold som børn på krisecenter har været vidne til 

Udover viden om, hvor mange børn der selv har været udsat for vold, er viden om, hvor mange børn der 

har oplevet at overvære eller overhøre vold mod deres mor eller søskende særlig vigtig. Det er den, fordi 

det kan have lige så store konsekvenser for børn at opleve vold i familien, som hvis barnet selv var udsat for 

vold (Ottosen et al. 2020). Ni ud af ti børn har overværet eller overhørt psykisk vold mod deres mor (88 

procent) (se figur 2.9.). Over halvdelen af børnene har overværet eller overhørt fysisk og/eller seksuel vold 

mod deres mor (61 procent) (se figur 2.10). Knap en fjerdedel af børnene har overværet eller overhørt 

fysisk vold mod deres søskende (23 procent) (se figur 2.11). 
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Figur 2.9. Børnenes krisecenterophold fordelt efter om de har overværet eller overhørt psykisk vold 
mod deres mor inden for de sidste 12 måneder 
 

 
Bemærkning: n=336, 1 uoplyst. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. 

 

Figur 2.10. Børnenes krisecenterophold fordelt efter om de har overværet eller overhørt fysisk og/eller 
seksuel vold mod deres mor inden for de sidste 12 måneder 
 

 
Bemærkning: n=337. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” (Socialstyrelsen 
2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have indgået i 
statistikken flere gange. 
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Figur 2.11. Børnenes krisecenterophold fordelt efter om de har overværet eller overhørt fysisk vold 
mod deres søskende inden for de sidste 12 måneder 
 

 
Bemærkning: n=333, 4 uoplyst Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. 
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Underretninger på børn på krisecenter 

Krisecentermedarbejderne er underlagt den skærpede underretningspligt, jf. servicelovens § 153, stk. 1. og 

i spørgeskemaet bliver der spurgt til, om der er lavet en underretning på barnet, som opholder sig på 

krisecentret. Der underrettes på børn i fire ud af fem tilfælde (80 procent).  

I lidt over 10 procent af de tilfælde, hvor der ikke er lavet en underretning på krisecentret, har krisecentret 

angivet, at det er fordi der allerede er en eksisterende sag i kommunen (ikke vist i figur).  

Der bliver underrettet på 86 procent af de 13-17 årige, på 78 procent af de 0-2 årige, 81 procent af de 3-6 

årige og 80 procent af de 7-12 årige (ikke vist i figur).  

Figur 2.12. Børnenes krisecenterophold fordelt efter om der er lavet en underretning på barnet 
 

 
Bemærkning: n=554, 1 uoplyst. Tal fra 2018 fremgår ikke af figuren, da disse tal ikke fremgår af årsstatistikken 2018 
(Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have 
indgået i statistikken flere gange. 
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Efter krisecenteropholdet 
 

Bopæl efter krisecenteropholdet 

Over halvdelen af børnene (61 procent) flytter til en ny bolig eller tilbage til tidligere bopæl, hvor den der 

har udøvet volden ikke bor. Dernæst flytter 12 procent til et andet krisecenter. 12 procent flytter tilbage til 

den, der har udøvet vold mod barnet eller moderen.  

Figur 2.13. Børnenes krisecenterophold fordelt efter bopæl efter opholdet på krisecentret 
 

 
Bemærkning: n=553, 2 uoplyste. Tal fra 2018 fremgår ikke af figuren, da disse tal ikke fremgår af årsstatistikken 
2018 (Socialstyrelsen 2019a). Andelene er et udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan 
have indgået i statistikken flere gange. 
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Henvendelser til kvindekrisecentrene  
 

Dette afsnit handler om de henvendelser krisecentrene modtager fra kvinder, der er udsat for vold og 

pårørende eller fagpersoner, der søger rådgivning angående en kvinde, der er udsat for vold.  

En henvendelse kan være anmodning om rådgivning eller en forespørgsel om en ledig plads på et 

krisecenter. En henvendelse kan komme fra en voldsudsat kvinde eller fagfolk og pårørende, der henvender 

sig angående en voldsudsat kvinde.  

Henvendelsen kan ske telefonisk, ved personligt fremmøde eller skriftligt via mail eller chat. Hvis en kvinde 

henvender sig flere gange, udfyldes et nyt henvendelsesskema for hver henvendelse.   

 

Antal henvendelser i 2019 
I 2019 har krisecentrene registreret, at de har modtaget 10.767 henvendelser.  

I 2018 registrerede krisecentrene 10.385 henvendelser og i 2017 9.976.  

Antal registrerede henvendelser er således steget de seneste par år. 

 

Henvendelsesform 
Størstedelen af henvendelserne er telefoniske (88 procent). 10 procent af henvendelserne sker ved 

personligt fremmøde, mens de resterende to procent kommer på mail og chat.  

Figur 3.2. Alle henvendelser fordelt på henvendelsesform 
 

 
Bemærkning: n=10.652, uoplyste 115. Tal fra 2018 fremgår ikke af figuren, da disse tal ikke fremgår af 
årsstatistikken 2018 (Socialstyrelsen 2019a). Den samme person kan have henvendt sig flere gange og tælles derfor 
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med flere gange i statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den samme kvinde, 
som derfor tælles med som en henvendelse hver gang. 

 

Ydelse ved henvendelse til krisecentrene 
Når en person henvender sig til krisecentret via telefon, personligt fremmøde eller mail, registrerer 

krisecentret, hvilken form for rådgivning personen har fået. En person, der henvender sig, kan få rådgivning 

eller samtale (uplanlagt vejledning, socialrådgivning, lytte/dialog), samtale som led i et rådgivningsforløb 

(planlagt forløb), efterværnsrådgivning (rådgivning af tidligere beboere) eller vejledning omkring, hvorvidt 

der er en ledig plads på krisecentret. 

Over halvdelen af de der henvender sig, får rådgivning eller samtale (64 procent), mens knap en tredjedel 

(30 procent) udelukkende får vejledning om hvorvidt, der er en ledig plads på krisecentret. En mindre andel 

får rådgivningsforløb og efterværnsrådgivning (hhv. 4 og 3 procent).   

Figur 3.3. Alle henvendelser fordelt på hvilken type ydelse der er givet 
 

 
Bemærkning: n=10.729, 38 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Den samme person kan have henvendt sig flere gange og tælles derfor med flere gange i 
statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den samme kvinde, som derfor tælles 
med som en henvendelse hver gang. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at der bliver 
givet flere forskellige ydelser ved en henvendelse.  
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Personer, der henvender sig til krisecentrene 
Lidt over halvdelen af de samlede henvendelser kommer fra en voldsudsat kvinde (60 procent). Hver tiende 

henvendelse kommer fra den sociale bagvagt/døgnvagt eller en kommunal sagsbehandler (11 procent). 7 

procent af henvendelserne kommer fra en ven eller en veninde, ligesom 7 procent kommer fra 

familiemedlemmer. 6 procent af henvendelserne kommer fra andre krisecentre og 3 procent kommer fra 

politiet. Sygehuse eller skadestuer henvender sig i 1 procent af tilfældene, ligesom kollegaer, arbejdsgiver 

og tillidsrepræsentant henvender sig i 1 procent af tilfældene. 7 procent af henvendelserne kommer fra 

andre end de ovennævnte. Det kan fx være andre tilbud, psykiatrien, praktiserende læge, naboer eller 

andre fagfolk (fx ansatte på uddannelsesinstitutioner, mentorer, lærere, kontaktpersoner, medarbejdere 

fra rusmiddelcentre mv.). 

Figur 3.4. Alle henvendelser fordelt på hvem der henvender sig 
 

 
Bemærkning: n=10.748, 19 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Den samme person kan have henvendt sig flere gange og tælles derfor med flere gange i 
statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den samme kvinde, som derfor tælles 
med som en henvendelse hver gang. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at en 
henvendelse kommer fra flere forskellige personer.  

 

Som det fremgår af figur 3.4. modtager krisecentrene ikke kun henvendelser fra voldsudsatte kvinder, men 

fra en bred vifte af personer med relation (professionel eller privat) til den voldsudsatte. Fire ud af ti 

henvendelser (43 procent) kommer fra en person, der ikke er en kvinde udsat for vold, hvilket vil sige 

fagfolk, familie, venner, kollegaer eller andre med en professionel eller privat relation til den voldsudsatte 

kvinde. 
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Størstedelen af de voldsudsatte kvinder, der henvender sig, får rådgivning eller samtale (70 procent) (ikke 

vist i figur). Halvdelen af henvendelserne fra voldsudsatte kvinder er en forespørgsel om ledig plads (49 

procent) (ikke vist i figur).  

Henvendelser om ledig plads 
56 procent af alle henvendelser er en forespørgsel om ledig plads. I halvdelen af disse tilfælde har 

vedkommende fået en form for rådgivning (samtale, forløb, efterværnsrådgivning) ud over at blive vejledt 

omkring ledig plads (50 procent). Ved de resterende henvendelser (50 procent) er der ikke givet rådgivning 

ud over vejledning omkring ledig plads.  

Figur 3.5. Alle henvendelser fordelt på om det er en forespørgsel om ledig plads eller ej 
 

 
Bemærkning: n=10.730, 37 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Den samme person kan have henvendt sig flere gange og tælles derfor med flere gange i 
statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den samme kvinde, som derfor tælles 
med som en henvendelse hver gang. 

 

For de henvendelser, der er en forespørgsel om ledig plads, kommer halvdelen af dem fra kvinder, der er 

udsat for vold (52 procent), mens de resterende henvendelser angående ledig plads kommer fra fagfolk og 

pårørende (48 procent). Her er det især den sociale bagvagt/døgnvagt eller en sagsbehandler, der 

henvender sig angående ledig plads (16 procent) samt andre krisecentre (10 procent) (ikke vist i figur). 

Krisecentret har plads til kvinden knap halvdelen af de gange, der er en forespørgsel om ledig plads på 

krisecentret (46 procent) jf. figur 3.6. I lidt over halvdelen af tilfældene, hvor en henvendelse drejer sig om 

forespørgsel af ledig plads, har krisecentret ikke plads til kvinden på det konkrete krisecenter (54 procent).  
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Figur 3.6. Henvendelser om ledig plads fordelt på om der er fysisk plads på kvindekrisecentret 
 

 
Bemærkning: n=6.032, 17 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Den samme person kan have henvendt sig flere gange og tælles derfor med flere gange i 
statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den samme kvinde, som derfor tælles 
med som en henvendelse hver gang. 

Henvisning, når der ikke er ledig plads på krisecentret 
Krisecentrene henviser oftest til et andet krisecenter, når der ikke er plads på det krisecenter, som 

vedkommende henvender sig til (i 88 procent af tilfældene). Hver tiende bliver henvist til et andet tilbud 

(10 procent). Der henvises i mindre grad til kommunen (5 procent) og ambulant rådgivning på et andet 

krisecenter eller i et andet tilbud (1 procent for begge).  

Figur 3.7. Henvendelser ang. ledig plads opdelt efter, hvor der er henvist til, når der ikke er plads på 
kvindekrisecentret 
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Bemærkning: n=3.218, 74 uoplyste. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Den samme person kan have henvendt sig flere gange og tælles derfor med flere gange i 
statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den samme kvinde, som derfor tælles 
med som en henvendelse hver gang. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at en person 
henvises flere forskellige steder hen.  

 

Henvisning til anden løsning, når der er ledig plads på krisecentret  
I de tilfælde, hvor en person efterspørger en plads på krisecenter og kvinden ikke tilbydes én, selvom der er 

plads, er det i en femtedel af tilfældene fordi kvindens trusselsbillede kræver, at hun henvises til et andet 

krisecenter (20 procent). Det kan fx være i de tilfælde, hvor kvinden kontakter det krisecenter som er 

placeret tættest på bopælen. Her vil hun oftest være for truet. Dernæst er grunden til, at krisecentret 

henviser til en anden løsning i en femtedel af tilfældene, at krisecentret ikke har plads til flere børn (19 

procent). I 15 procent af tilfældene bliver kvinden ikke tilbudt plads, fordi et andet krisecenter passer bedre 

til hendes behov. I 13 procent af tilfældene bliver kvinden ikke tilbudt plads, fordi hun er psykisk syg og 

behøver et andet tilbud. Derudover er manglende ressourcer, til at løse kvindens eller børnenes problemer, 

grunden i seks procent af tilfældene, ligesom alkohol- eller stofmisbrug er grunden i seks procent af 

tilfældene, hvor kvinden henvises til et andet krisecenter, selvom der er plads. Sidst er grunden til at 

henvise til en anden løsning, selvom der er plads, i to procent af tilfældene, at der ikke er plads til kvinder 

eller børn med handicap. I 24 procent af tilfældene er der en anden grund til, at kvinden henvises til anden 

løsning, selvom der er plads. 

Figur 3.8. Henvendelser ang. ledig plads opdelt efter årsag til alternativ henvisning, selvom der er plads på 
kvindekrisecentret 
 

 
Bemærkning: n=1.185, 1 uoplyst. Tal fra 2018 stammer fra ”Årsstatistik 2018. Kvinder og børn på krisecenter” 
(Socialstyrelsen 2019a). Den samme person kan have henvendt sig flere gange og tælles derfor med flere gange i 
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statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den samme kvinde, som derfor tælles med 
som en henvendelse hver gang. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 procent da det er muligt at have flere grunde 
til at henvise til en anden løsning.  
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Specialiserede krisecentre 
De specialiserede krisecentre har ikke tidligere indgået i årsstatistikken, da deres målgruppe i nogen grad 

adskiller sig fra målgruppen for de øvrige krisecentre. Der har også historisk været få krisecentre for disse 

meget udsatte kvinder. De specialiserede krisecentre har kompetence til at yde hjælp til kvinder, der ud 

over at være udsat for vold, har psykisk sygdom og/eller misbrug samt kvinder, som er udsat for 

æresrelateret vold. Mere om de to grupper herunder. 

Specialiserede krisecentre for kvinder og børn udsat for æresrelateret vold 

Kvinder udsat for æresrelateret vold indskrives på alle krisecentre, men for de kvinder, hvor der er et meget 

højt trusselsniveau eller meget komplicerede livssituationer, er der mulighed for at bo på et krisecenter 

med dette særlige fokus samt gøre brug af REDs tilbud om safehouse ophold (dog uden børn).  

Specialiserede krisecentre for kvinder med misbrug og/eller alvorlig psykisk sygdom 

I 2016 eksisterede der kun ét krisecenter for kvinder med stofmisbrug og/eller psykisk sygdom. Disse 

kvinder kan ofte ikke rummes på de almindelige krisecentre, da disse huser børn. Siden 2016 er der 

etableret yderligere to krisecentre for denne gruppe kvinder.   

To specialiserede krisecentre med fokus på at hjælpe kvinder med misbrug og/eller psykisk sygdom har 

deltaget i LOKKs Årsstatistik 2019.  

I det følgende omtales krisecentre der ikke er specialiserede som ’ordinære krisecentre’. 
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Ophold 
I alt er 62 ophold af kvinder registreret afsluttet i 2019 på de specialiserede krisecentre. Kun én kvinde har 

ønsket at deltage, derfor vises information angående ophold ikke. 

 

Henvendelser til specialiserede krisecentre 
I 2019 har de specialiserede krisecentre registreret, at de har modtaget 258 henvendelser. 

Henvendelserne til de specialiserede krisecentre minder om fordelingen fra de ordinære, når vi ser på 

henvendelsesform. Størstedelen henvender sig via telefon. 

Til gengæld adskiller de specialiserede sig fra de ordinære krisecentre, ved at have en større andel af 

henvendelser, der udelukkende drejer sig om en forespørgsel om ledig plads (60 procent). En tredjedel får 

rådgivning eller samtale (35 procent) og 5 procent får efterværnsrådgivning. Se figur 4.1. 

Figur 4.1. Alle henvendelser fordelt på hvilken type ydelse der er givet, specialiserede krisecenter og 
ordinære krisecentre 

 
Bemærkning: n=10.729 (ordinære) og n=258 (specialiserede). Den samme person kan have henvendt sig flere gange 
og tælles derfor med flere gange i statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den 
samme kvinde, som derfor tælles med som en henvendelse hver gang. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 
procent da det er muligt at der bliver givet flere forskellige ydelser ved en henvendelse.  

 

De specialiserede krisecentre adskiller sig også på, hvem der henvender sig, jf. figur 4.2. På de 

specialiserede krisecentre kommer en tredjedel af henvendelserne fra kvinderne (33 procent), næsten en 

femtedel fra sociale bagvagt/døgnvagt eller en sagsbehandler (18 procent) og 15 procent af 

henvendelserne kommer fra andre krisecentre. Sygehus eller skadestue står for seks procent af 

henvendelserne, mens familie, venner og politi tilsammen udgør syv procent af henvendelserne. 

Henvendelser fra andre udgør 22 procent.  
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Figur 4.2. Alle henvendelser fordelt på hvem der henvender sig, specialiserede krisecenter og ordinære 
krisecentre 

 
Bemærkning: n=10.748 (ordinære) og n=258 (specialiserede). Den samme person kan have henvendt sig flere gange 
og tælles derfor med flere gange i statistikken, og der kan have været flere henvendelser til krisecentrene om den 
samme kvinde, som derfor tælles med som en henvendelse hver gang. Sammenlagt giver procenterne ikke 100 
procent da det er muligt at en henvendelse kommer fra flere forskellige personer.  

 

Størstedelen af henvendelserne, til de specialiserede krisecentre, er en forespørgsel om ledig plads (88 

procent). I 60 procent af tilfældene har krisecentret plads (heraf bliver kvinden ikke tilbudt plads i 24 

procent af tilfældene) og i 40 procent af tilfældene har krisecentret ikke plads.  

Når der ikke er plads henvises der, ligesom på de ordinære krisecentre, først og fremmest til et andet 

krisecenter (76 procent), dernæst til et andet tilbud (21 procent) og sidst kommunen (8 procent). 

Mange ringer forgæves til de specialiserede krisecentre, fordi de ikke ved, at disse specialiserede 

krisecentre ikke indskriver børn. I de tilfælde, hvor en person efterspørger en plads på krisecenter og 

kvinden ikke tilbydes én, selvom der er plads, er det i fire ud af ti tilfælde fordi der ikke er plads til kvinder, 

der har børn med (38 procent). Dernæst er grunden, at et andet krisecenter passer bedre til kvinden behov 

(21 procent). I 26 procent af tilfældene er der en anden grund. Samlet set er grunden til at kvinden ikke 

tilbydes en plads i 16 procent af tilfældene enten pga. kvindens trusselsbillede, at kvinden har behov for et 

andet tilbud, fordi der ikke er plads til kvinder/børn med handicap eller manglende ressourcer til at løse 

kvindens/barnets problemer. 
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Metode 
Årsstatistikken for 2019 er udgivet og finansieret af LOKK. Statistikken er udarbejdet i samarbejde mellem 

kvindekrisecentrene, LOKK og LOKKs statistikgruppe, der består af repræsentanter fra kvindekrisecentrene. 

Spørgeskemaerne er udarbejdet af LOKK på baggrund af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsens årsstatistik 

2018. 

Datagrundlag 
Datagrundlaget for indeværende rapport er følgende spørgeskemaer (se bilag): 

• Indflytningsskema (kvinder) 

• Børneskema (børn) 

• Henvendelsesskema 

Indflytningsskema og børneskema 

Indflytningsskemaet og børneskemaet udfyldes for kvinder, der har ophold på krisecentret efter 

servicelovens § 109 og disses ledsagende børn (tilbud om midlertidigt ophold til kvinder, som har været 

udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold). Indflytnings- 

/børneskemaet udfyldes, når kvinden/barnet flytter fra krisecentret. Det betyder, at årsstatistikken 

udelukkende omfatter de kvinder og børn, der er flyttet fra et krisecenter i 2019. Formålet med 

indflytningsskemaet og børneskemaet er at indsamle viden om kvinder og børn på krisecentre, og hvad der 

karakteriserer den vold, de udsættes for. 

Henvendelsesskema 

Henvendelsesskemaet udfyldes, når krisecentret modtager telefoniske, personlige eller skriftlige 

henvendelser om en voldsudsat kvinde. En henvendelse kan dreje sig om rådgivning til en konkret kvinde, 

der er udsat for vold, eller være en forespørgsel om en ledig plads eller hjælp til en konkret kvinde, som er 

udsat for vold. En henvendelse kan også dreje sig om en ledig plads til en voldsudsat kvinde eller være 

fokuseret på efterværnsrådgivning.  Hvis en kvinde har henvendt sig flere gange, eller hvis der har været 

flere henvendelser, der drejer sig om den samme kvinde, er det i begge tilfælde talt med som en 

selvstændig henvendelse. Henvendelser om konkrete kvinder, der er udsat for vold, kan komme fra 

forskellige personer. De kan fx komme fra kvinder, som selv er udsat for vold, familiemedlemmer til en 

voldsudsat kvinde, politi, den sociale bagvagt eller en kommunal sagsbehandler. Flere personer kan 

henvende sig samtidig om den samme kvinde fx ved fremmøde på et krisecenter. Hvis flere personer 

henvender sig samtidig, registreres det som én henvendelse. Formålet med henvendelsesskemaet er at 

belyse, at krisecentrene rådgiver en bredere gruppe af voldsudsatte kvinder samt en bred vifte af personer 

med relation til den voldsudsatte kvinde (herunder pårørende og fagfolk) og altså ikke kun de kvinder, der 

har ophold på et krisecenter.  

Alle spørgeskemaer udfyldes af en krisecentermedarbejder. Indflytningsskemaet og børneskemaet 

besvares af hhv. kvinden og barnet og moderen i samarbejde med krisecentermedarbejderen. Det 

elektroniske spørgeskema udfyldes ad én omgang, og kan ikke gemmes og findes frem igen, som det har 

været tilfældet ved indsamling af data til tidligere årsstatistikker. 

Herunder ses, hvad der mere konkret spørges ind til i skemaerne. Se bilag for konkrete skemaer. 
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Tabel 5.1. Indhold i spørgeskemaerne 

 Indhold 

Indflytningsskema Indflytnings- og udflytningsdato 
Ønsker kvinden at deltage 
Alder 
Antal ophold i alt i livet 
Typer af vold, kvinden har været udsat for 
Varighed af vold (seneste voldsforhold og i alt i livet) 
Bopæl efter krisecenterophold 

Børneskema Indflytnings- og udflytningsdato 
Giver moderen lov til at barnet må deltage 
Alder 
Køn 
Antal ophold i alt i livet 
Typer af vold, barnet har været udsat for 
Relation til voldsudøver 
Typer af vold, barnet har overværet/overhørt 
Underretning  
Bopæl efter krisecenterophold 

Henvendelsesskema Dato  
Henvendelsesmåde (telefon, personligt, mail, chat) 
Type af ydelse ved henvendelse (rådgivning, forløb, efterværnsrådgivning, 
forespørgsel om ledig plads) 
Hvem henvender sig 
Hvis henvendelsen drejer sig om en ledig plads, hvorvidt krisecentret har 
plads 
Henvisning til andet tilbud 

 

Kvinder og børn tælles med flere gange 

Udgangspunktet for årsstatistikken er antal ophold og ikke antal unikke kvinder eller børn. Det betyder, at 

hvis en kvinde eller et barn har afsluttet flere ophold på kvindekrisecentre i 2019, kan vedkommende indgå 

i statistikken mere end én gang. Det er ikke muligt at identificere disse i data, hvorfor der tages forbehold 

for, at den samme kvinde eller barn kan indgå flere gange. Dog ved vi fra Danmarks Statistiks udgivelse fra 

maj 2019, at ud af de unikke kvinder og børn, der havde ophold på krisecentre i 2018, har kun 15 procent af 

kvinderne og 11 procent af børnene haft mere end ét ophold i 2018 (Danmarks Statistik 2019). Selvom data 

ikke beror på unikke kvinder og børn, omtales data i termer af individer og ikke ophold af 

formidlingsmæssige hensyn. Således at der skrives ”x andel af kvinderne har været udsat for…” i stedet for 

”ved x procent af kvindernes ophold har kvinden været udsat for…”. 

I 2019 er også de specialiserede krisecentre blevet bedt om at deltage 

I 2019 er alle krisecentre i Danmark – dvs. inklusive de fem specialiserede krisecentre8 – blevet bedt om at 

deltage i årsstatistikken. De specialiserede krisecentre har ikke tidligere indgået i årsstatistikken, da deres 

målgrupper i nogen grad adskiller sig fra de øvrige krisecentre. De specialiserede krisecentre har 

kompetence til at yde hjælp til kvinder, der, ud over at være udsat for vold, har psykisk sygdom og/eller 

 
8 De specialiserede krisecentre er Safehouse (RED) – for etniske minoritetsgrupper, Redernes krisecenter, Rosenly 
Specialkrisecenter, Haslev Krisecenter og Hanne Mariehjemmet.  
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misbrug samt kvinder, som er udsat for æresrelateret vold. Data for de specialiserede krisecentre fremgår 

separat.  

Dataindsamling  
Dataindsamlingen har forløbet i to stadier. Den første halvdel af 2019 har alle kvindekrisecentre i 

Danmark9, der indskriver kvinder under servicelovens § 109, fået tilsendt de tre spørgeskemaer i PDF-

format til udfyldelse i hånden. I sommeren 2019 blev skemaerne digitaliserede og krisecentrene modtog 

derfor links til indberetning af de tre skemaer. De fysiske skemaer blev indsendt til LOKK og tastet digitalt. 

Indsamlingen har derfor både foregået fysisk og digitalt i 2019. 

Perioden for dataindsamling har været 01.01.2019 – 31.12.2019.  

Deltagelse og repræsentativitet 
I årsstatistikken for 2019 er der samlet set indsamlet oplysninger om kvinder fra 41 krisecentre, oplysninger 

om børn fra 38 krisecentre og oplysninger om henvendelser fra 45 krisecentre. 44 ud af de 45 krisecentre, 

der har deltaget, er organiseret i Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK). Der var pr. december 2019 

57 godkendte krisecentre med §109 pladser i Danmark, inklusiv de fem specialiserede krisecentre10. De 57 

krisecentre havde i alt 607 §109 pladser pr. april 202011. 

Tabel 5.2. Oversigt over udfyldte skemaer for kvinder, børn og henvendelser (ikke specialiserede 
krisecentre) 

 2018 2019 

Beskrivelse/målgruppe Antal Procent Antal Procent 

Indflytningsskemaer i alt 1.369 100 % 1.125 100 % 

Ophold af kvinder, der 
deltager i undersøgelsen 

- 51 % 556 49 % 

Ophold af kvinder, der ikke 
ønsker at deltage 

- 49 % 569 51 % 

 

Børneskemaer i alt 1.111 100 % 1.192 100 % 

Ophold af børn, der 
deltager 

- 56 % 555 47 % 

Ophold af børn, hvor 
moderen ikke ønsker, at 
barnet deltager 

- 44 % 637 53 % 

 

Registrerede henvendelser 
i alt 

10.385 - 10.767 - 

Bemærkning: Tal fra 2018 stammer fra bilagsrapport til “Årsstatistik 2018 - Kvinder og børn på krisecenter. 
Metode” (Socialstyrelsen 2019b). 
Den samme kvinde og det samme barn kan optræde flere gange i statistikken, såfremt de har afsluttet mere end ét 
ophold på et krisecenter i løbet af året. I forhold til henvendelser kan være flere henvendelser fra den samme 
person, som hver tælles med som selvstændige henvendelser.  

 
9 Redernes krisecenter fik først tilsendt linket efter de var etableret i august 2019. 
10 Kilde: www.tilbudsportalen.dk 
11 Kilde: www.tilbudsportalen.dk (ikke inklusiv nødpladser) 



   

47 
 

 

Tal fra Danmarks statistik viser, at kvinder har haft 2.605 ophold på kvindekrisecentre i 201912. LOKKs 

årsstatistik indeholder oplysninger om 556 ophold afsluttet af kvinder i 2019. Det betyder, at 21 procent af 

alle ophold af kvinder i 2019 indgår i årsstatistikken.  

Deltagelse i årsstatistikken er frivillig for kvinder på krisecentrene. Landsorganisation af Kvindekrisecentre 

opfordrer alle krisecentre til at bidrage til statistikken. Kvinderne modtager forud for deltagelse et 

informationsbrev, der oplyser om undersøgelsen og kvindernes rettigheder i forbindelse med 

dataindsamlingen. Krisecentermedarbejderne udfylder spørgeskemaerne for at sikre, at kvinderne kun 

bliver stillet de spørgsmål, som personalet finder det socialfagligt forsvarligt at stille i den givne situation. 

Kvindekrisecentrene skal som udgangspunkt registrere nogle få baggrundsoplysninger på alle kvinder og 

børn, der fraflytter krisecentret, selvom kvinderne og børnene ikke ønsker at besvare alle spørgsmål i 

undersøgelsen. Det skal dog bemærkes, at disse oplysninger ikke altid bliver registreret, hvilket betyder, at 

det samlede antal af fraflytninger fra krisecentret opgjort i indeværende statistik er lavere end det reelle 

antal fraflytninger. Det er tilfældet fordi nogle krisecentre ikke deltager i statistikken, men også fordi nogle 

af de krisecentre, der deltager, ikke får registreret de administrative informationer på alle kvinder og børn 

(indflytningsdato og udflytningsdato samt hvorvidt vedkommende ønsker at deltage i undersøgelsen). 

Databearbejdning 
Data er indhentet via spørgeskemaer i papirform og digitalt. De digitale spørgeskemaer er udarbejdet i 

Survey Xact samt efterfølgende bearbejdet i Excel. Al databehandling er foregået hos LOKK. 

 

  

 
12 Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, KRISE1 
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Krisecentre der har deltaget i årsstatistikken 2019 
Tabel 5.3. Krisecentre der har bidraget til årsstatistikken 2019 

Danner Krisecenter Odense 

Dansk Kvindesamfunds krisecentre  Krisecenter Røntofte 

Esbjerg krisecenter Kvindehjemmet 

Fredericia krisecenter Kvindehuset i Lyngby 

Frederikshavn krisecenter Kvindekrisecenter Bornholm 

Frederiksværk krisecenter Lolland krisecenter 

Haderslev krisecenter Næstved krisecenter 

Haslev krisecenter* Randers krisecenter 

Hegnetslund krisecenter Redernes krisecenter* 

Hellerup krisecenter Ringsted krisecenter 

Hera Døtrenes krisecenter Roskilde kvindekrisecenter 

Herning krisecenter Silkeborg krisecenter 

Hillerød krisecenter Svendborg krisecenter 

Hjørring krisecenter Svendebjerggård krisecenter 

Hobro krisecenter Søhavegård krisecenter 

Holbæk krisecenter Medusa Sønderborg kvinde- & krisecenter 

Holstebro krisecenter Taastrup krisecenter 

Horsens krisecenter Ubbely krisecenter 

Jungshoved krisecenter Vejle krisecenter 

KFUKs Sociale Arbejdes krisecenter Viborg krisecenter 

Kolding krisecenter Aabenraa krisecenter 

Krisecenter Birka Aarhus krisecenter 

Krisecenter for kvinder, Aalborg  
Bemærkning: *Specialiseret krisecenter 
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