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Rapporter og statistik om sociale forhold, børn 
og integration 
 
Her kan du se et udpluk af offentliggjorte tal og undersøgelser, som Social-, Børne- 
og Integrationsministeriet har sat i værk. 
 
 
Ofre for seksuelle overgreb står ofte uden for arbejdsmarkedet 
Arbejdsmarkedstilknytningen for de borgere, der modtager behandling på centre for 
voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, er væsentlig lavere 
(44 pct.) end for den samlede befolkning (65 pct.). De meste udbredte psykiske 
problemer drejer sig om at sætte grænser (75 pct.), om seksualitet (62 pct.) og 
relationen til opvækstfamilien (61 pct.). Hovedparten (82 pct.) har ikke anmeldt 
overgrebet til politiet. Det fremgår af Socialstyrelsens nyeste årsstatistik (udgivet 
juni 2013) for centrene. 
Årsstatistik 2012. Statistik om centre der arbejder med senfølger efter seksuelle 
overgreb 
 
Færre voldsramte kvinder flytter hjem igen 
Andelen af voldsramte kvinder, der flytter tilbage til voldsudøveren efter at have 
været på et krisecenter, har været faldende over en årrække. I 2012 flyttede kun 12 
pct. tilbage, i 2006 drejede det sig om 24 pct. Samtidig er der flere, der etablerer sig 
i egen bolig, nemlig 44 pct. i 2012 mod 28 pct. i 2006. Det viser Socialstyrelsens 
seneste årsstatistik for kvinder og børn på krisecentre (udgivet aug. 2013). 
Årsstatistik 2012. Kvinder og børn på krisecentre 
  
Hjemmehjælpskommissionen opfordrer til paradigmeskifte 
Der bliver flere ældre i fremtiden. Ifølge Hjemmehjælpskommissionens rapport (juli 
2013) er der derfor brug for et paradigmeskifte i hjemmehjælpen. Svage ældre skal 
have den rette hjælp og støtte, mens der skal tages højde for potentialet i flere 
ressourcestærke ældre. Og der skal øget fokus på at forebygge og rehabilitere.  
Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen 
  

http://shop.socialstyrelsen.dk/products/arsstatistik-2012-statistik-om-centre-der-arbejder-med-senfolger-efter-seksuelle-overgreb
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http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=722


Hjemløsestrategien hjælper ni ud af ti   
Ni ud af ti hjemløse kommer ud af hjemløshed via arbejdet i Hjemløsestrategien. Det 
viser den afsluttende evaluering (maj 2013). Det fremgår også, at selvom der 
generelt er sket en stigning i antallet af hjemløse i perioden, så har kommuner, der 
har deltaget i strategien, oplevet en markant mindre stigning på kun 8 pct. 
sammenlignet med landets andre kommuner, der har oplevet en gennemsnitlig 
stigning på 43 pct.  
Hjemløsestrategien. Afsluttende rapport 
  
Frivillige i socialt arbejde er ekstra flittige 
Omkring 1,8 millioner danskere (40 pct.) har det seneste år været engageret i 
frivilligt arbejde - flertallet inden for idræt, kultur og fritid. Ca. 600.000 danskere (15 
pct.) er engageret i det frivillige sociale arbejde, og de bruger flere timer som 
frivillige end gennemsnittet. Det viser den seneste årsrapport (maj 2013) fra Center 
for frivilligt socialt arbejde. 
Det frivillige sociale arbejde. Frivilligrapporten 2012 
  
Nye tal i regeringens integrationsbarometer: Fremgang på uddannelsesområdet 
Integrationsbarometeret viser nye udviklingstendenser vedr. beskæftigelse, 
uddannelse, udsatte boligområder og kriminalitet. 
Regeringens  integrationsbarometer 
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