
 

 

Årsstatistik for kvinder 2016 

 

 
I 2016 boede der på Hellerup Krisecenter 35 kvinder. Statistikken er udarbejdet på baggrund af de interne 
oplysninger, Hellerup Krisecenter har indsamlet vedrørende kvinderne. 
 
Bopælskommune ved indskrivning: 
Region Hovedstaden: 28 kvinder, svarende til 80 % 
- Heraf Københavns Kommune: 15 kvinder, svarende til 42,86 %  
Øvrige Regioner: 7 kvinder, svarende til 20 % 
I alt 35 kvinder svarende til 100 % 
 
Kvindens alder ved indskrivning: 
Under 20 år:  4 kvinder, svarende til 11,43 % 
Fra 20-30 år: 12 kvinder, svarende til 34,29 %  
Fra 31-40 år: 13 kvinder, svarende til 37,14 % 
Fra 41-50 år:  3 kvinder, svarende til 8,57 % 
Over 50 år:  3 kvinder, svarende til 8,57% 
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
 
Etnisk herkomst: 
Dansk: 12 kvinder, svarende til 34,29 % 
Anden etnisk herkomst end dansk: 23 kvinder, svarende til 65,71 % 
- Europa inkl. Tyrkiet: 5 kvinder, svarende til 14,29 % 
- Mellemøsten: 8 kvinder, svarende til 22,86 % 
- Asien: 8 kvinder, svarende til 22,86 % 
- Andre: 2 kvinder, svarende til 5,71 % 
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
 
Kvinder med/uden børn: 
Med børn: 26 kvinder, svarende til 74,29 % 
Uden børn: 9 kvinder, svarende til 25,71 % 
I alt 35 kvinder svarende til 100% 
 
Hvor mange børn har kvinden med sig?     
Ingen børn: 10 kvinder, svarende til 28,57 % 
1 barn: 14 kvinder, svarende til 40 % 
2 børn: 9 kvinder, svarende til 25,71 %  
3 børn: 2 kvinder, svarende til 5,71 %    
I alt 35 kvinder, svarende til 100% 
 
Børn på samvær: 
Antal børn: 5 børn  
 
Forsørgelsesgrundlag ved indskrivning: 
I arbejde: 11 kvinder, svarende til 31,43 %    
Kontanthjælp/integrationsydelse/uddannelseshjælp: 8 kvinder, svarende til 22,86 % 
Dagpenge: 2 kvinder, svarende til 5,71 % 



 

 

Sygedagpenge/revalidering: 3 kvinder, svarende til   8,57 % 
SU:  6 kvinder, svarende til 17,14 % 
Folkepension: 2 kvinder, svarende til 5,71 %  
Ingen indtægt: 3 kvinder, svarende til 8,57 % 
I alt 35 kvinder, svarende til 100%        

 
Indskrivningsårsag: 
Fysisk vold: 25 kvinder, svarende til 71,43 % 
Psykisk vold: 34 kvinder, svarende til 97,14 % 
Seksuel vold: 8 kvinder, svarende til 22,86 % 
Materiel vold: 3 kvinder, svarende til 8,57 % 
Økonomisk vold: 3 kvinder, svarende til 8,57  
Fysisk vold mod barnet: 1 kvinde, svarende til 2,86 % 
Da de fleste kvinder har oplevet flere former for vold, er den samlede procentsats ikke 100.  
I alt 35 kvinder 

 
Voldsudøver (hvem): 
Ægtefælle: 13 kvinder, svarende til 37,14 % 
Samlever: 9 kvinder, svarende til 25,71% 
Tidligere ægtefælle: 3 kvinder, svarende til   8,57 % 
Familie: 3 kvinder, svarende til 8,57 % 
Kæreste: 1 kvinde, svarende til 2,86 % 
Ekskæreste: 5 kvinder, svarende til 14,29% 
Andre: 1 kvinde, svarende til 2,86 % 
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
 
Er der misbrug hos voldsudøveren: 
Ja: 18, svarende til 51,43 % 
Nej: 15, svarende til 42,86 % 
Ved ikke: 2, svarende til 5,71 % 
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
 
Anmeldelse af volden ved indskrivning:  
Ja:  0 kvinder, svarende til 0 % 
Nej: 34 kvinder, svarende til 97,14 %                    
Ved ikke: 1 kvinder, svarende til 2,86 % 
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
 
Antal ophold på krisecenter i kvindens liv:  
1: 20 kvinder, svarende til 57,14 % 
2: 9 kvinder, svarende til 25,71 % 
3: 3 kvinder, svarende til 8,57 % 
4 eller derover: 2 kvinder, svarende til 5,71 % 
Ved ikke: 1 kvinde, svarende til 2,86 %  
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
 
Hvor flytter kvinden hen efter udflytning fra krisecenter: 
Egen ny bolig: 14 kvinder, svarende til 40 % 



 

 

Blev bedt om at flytte: 2 kvinder, svarende til 5,71 % 
Tilbage til voldsudøver: 7 kvinder, svarende til 20 % 
Tilbage til bolig uden voldsudøver: 2 kvinder, svarende til 5,71 %  
Familie/bekendte: 1 kvinde, svarende til 2,86 % 
Andet krisecenter: 7 kvinder, svarende til 20 % 
Andet: 2 kvinder, svarende til 5,71 % 
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
 
Opholdets varighed: 
Under 1 måned: 12 kvinder, svarende til 34,29 % 
1 - 3 måneder:  6 kvinder, svarende til 17,14 % 
3 - 6 måneder: 11 kvinder, svarende til 31,43 % 
Over 6 måneder: 6 kvinder, svarende til 17,14 % 
I alt 35 kvinder, svarende til 100 % 
                                           
Henvendelser i alt: 376 
Afvisninger på ophold pga. pladsmangel: 261  
Belægningsprocent: 99 %               
             

  
 
 
 

Årsstatistik for børn 2016 
 

 
I 2016 boede der på Hellerup Krisecenter 40 børn. Statistikken er udarbejdet på baggrund af de 
interne oplysninger, Hellerup Krisecenter har indsamlet vedrørende børnene.  
 
Foreligger der samtykke til Socialstyrelsens årsstatistik:  
Ja: 34 børn, svarende til 85 % 
Nej: 6 børn, svarende til 15 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Barnets køn:  
Drenge: 17 børn, svarende til 42,5 % 
Piger: 23 børn, svarende til 57,5 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Barnets alder ved indskrivning:  
0-2 år: 16 børn, svarende til 40 % 
3-5 år: 11 børn, svarende til 27,5 % 
6-13 år: 11 børn, svarende til 27,5 % 
Teenagere: 2 børn, svarende til 5 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 



 

 

Statsborgerskab:  
Dansk eller dobbelt statsborgerskab: 32 børn, svarende til 80 % 
Andet: 8 børn, svarende til 20 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Modtaget psykologbehandling under opholdet: 
Ja: 10 børn, svarende til 25 % 
Nej: 30 børn, svarende til 75 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Hvor flytter barnet hen ved udflytning fra krisecentret:  
Tilbage til voldsudøveren: 10 børn, svarende til 25 % 
Tilbage til samme bolig, men uden voldsudøveren: 1 barn, svarende til 2,5 % 
Ny bolig uden voldsudøveren: 10 børn, svarende til 25 %  
Andet krisecenter eller andet kommunalt bosted: 13 børn, svarende til 32,5 %  
Familie uden voldsudøveren: 4 børn, svarende til 10 %  
Uoplyst: 2 børn, svarende til 5 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Er der lavet uddybende underretning til kommunen? 
Ja: 17 børn, svarende til 42,5 % 
Nej: 23 børn, svarende til 57,5 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Blev der under krisecenteropholdet iværksat § 50 undersøgelse:  
Ja: 4 børn, svarende til 10 % 
Nej:  32 børn, svarende til 80 % 
Ved ikke: 4 børn, svarende til 10 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Fysisk og/eller psykisk vold mod barnet indenfor de seneste 12 mdr.? 
Ja: 11 børn, svarende til 27,5 % 
Nej: 26 børn, svarende til 65 % 
Ved ikke: 3 børn, svarende til 7,5 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Overværet/ overhørt fysisk- og/eller seksuel vold mod sin mor indenfor de sidste 12 mdr.? 
Ja: 26 børn, svarende til 65 % 
Nej: 14 børn, svarende til 35 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Overværet/ overhørt psykisk vold mod sin mor indenfor de sidste 12 mdr.? 
Ja: 34 børn, svarende til 85 % 
Nej: 5 børn svarende til 12,5 % 



 

 

Ved ikke: 1 barn, svarende til 2,5 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
Hvor flytter barnet hen ved udflytning fra krisecenteret:  
Tilbage til voldsudøver: 10 børn, svarende til 25 % 
Til egen ny bolig: 10 børn, svarende til 25 % 
Tilbage til bolig uden voldsudøver: 1 barn, svarende til 2,5 % 
Andet krisecenter: 11 børn, svarende til 27,5 % 
Familie: 4 børn, svarende til 10 % 
Anden kommunal døgninstitution/plejefamilie: 2 børn, svarende til 5 % 
Ved ikke: 2 børn, svarende til 5 % 
I alt: 40 børn svarende til 100 % 
 
Antal ophold på krisecenter i barnets samlede liv: 
1: 31 børn, svarende til 77,5 % 
2: 5 børn, svarende til 12,5 % 
3: 1 barn svarende til 2,5 % 
Ved ikke: 3 børn, svarende til 7,5 % 
I alt: 40 børn, svarende til 100 % 
 
 
 
 
 

 
 

 


