ÅRSRAPPORT 2013
CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE

ÅRSRAPPORT 2013

CENTER FOR
VOLDTÆGTSOFRE
WWW.VOLDTAEGT.DK

Nogle ting er svære at sige...
...Sig det til os.

Årsrapport 2013
Redigeret af:
Sara Parding, kommunikationsmedarbejder, CfV

Bidragsydere til rapporten:
Anja Hareskov Jensen, ledende psykolog, CfV
Henriette Søe Jafner, bachelor i psykologi, Aarhus Universitet
Sara Parding, kommunikationsmedarbejder, CfV
Stine Schou Kvistgaard, projektleder, CfV
Lise Lotte Schmidt, sekretær, CfV
Anne Domino, Journalist, MagasinetMIDT
Nicky Bonne, Fotograf, MagasinetMIDT

Opsætning:
Sara Parding, kommunikationsmedarbejder, CfV

© Center for Voldtægtsofre
Skadestuen
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Tryk: Grafisk Service, Region Midtjylland

ISBN (paperback): 978-87-92592-25-5
ISBN (pdf): 978-87-92592-26-2

Den aktuelle årsrapport er tilgængelig på centrets hjemmeside
www.voldtaegt.dk
Den kan også bestilles hos: Center for Voldtægtsofre, Sekretariatet, Aarhus Universitetshospital, Nørre Boulevard 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Indholdsfortegnelse
Ledelsesberetning....................................................................... 6
Centrets arbejde og tilbud........................................................... 8
Efter overgrebet: en personlig fortælling.................................... 9
Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen................................... 12
Statistiske oplysninger.............................................................. 14
Henvendelser i centret............................................................................. 14
Mere om de almindelige henvendelser.....................................................15
Antal henvendelser fordelt på året...........................................................16
Henvisende instans...............................................................................16
Henvendelsestidspunkt efter overgrebet .................................................17
Politianmeldelse...................................................................................... 18
Tilbud ved centret ................................................................................... 19
De voldtægtsramte.................................................................................. 20
Aldersfordeling.....................................................................................20
Boform og beskæftigelse.......................................................................21
Påvirkning af alkohol eller stoffer............................................................21
Tidligere krænkelser og kontakt til psykolog/psykiatrien.............................22
Om overgrebet......................................................................................... 23
Voldtægtens karakter............................................................................23
Gerningssted og relation til gerningsmanden............................................23
Antal gerningsmænd.............................................................................24
Tvang og modstand...............................................................................25
Henvendelsernes geografiske spredning . ............................................... 26

Formidlingskampagne 2013...................................................... 27
Center for Voldtægtsofre vil påvirke holdninger...................................... 27
Centret styrker sin online profil............................................................... 28
Publikationer........................................................................................... 29

Forskning og formidling............................................................ 29
Forsknings- og behandlingsprojekter...................................................... 30
Konferencer, høringer etc........................................................................ 31
Formidlings- og kommunikationsaktiviteter............................................ 33
Pressekontakt og medieomtale................................................................ 37

Centrets styregruppe 2013........................................................ 41

Ledelsesberetning
Af Anja Hareskov Jensen
Endelig! Det lange seje træk med både at
forsøge at ændre på grundlæggende uretfærdigheder i forhold til forskelle i behandlingen af ramte forskellige steder i landet
samt at forbedre tilbuddet, begyndte at
vise sig i det konkrete sidste år:
•

Man kan nu få behandling uanset hvor
længe det er siden, man har været
udsat for et overgreb (læs om en af
vore klienter på side 9).

•

Der blev ansat en socialrådgiver, som
hjælper de ramte med de forskellige
sociale problemstillinger, der har ramt
dem dem som følge af overgrebet.

•

Pårørende bliver tilbudt støttende
samtaler. Vi ved fra forskningen og
erfaringen, at pårørende ofte selv er
meget hårdt ramt, og at deres evne til
at støtte den ramte er central i forhold
til det videre forløb, hvorfor det er
vigtigt at hjælpe de pårørende.

•

Vi er begyndt at udvikle og afprøve
specialiseret sexologisk behandling til
ramte, der oplever at deres sexliv er
blevet ødelagt i kølvandet overgrebet.

Implementeringen af alle forslagene var
stadig i gang i slutningen af 2013, og de
vil først være fuldt udbygget i 2014. Allerede nu er vi begyndt at se arbejdets meget store gevinster. Det er en lettelse at
kunne give behandling til alle dem, som
har et behov for at blive hjulpet, og som
tidligere gik forgæves.

Ny lovgivning
Et andet fremskridt er den nye voldtægtslovgivning, som folketinget vedtog foråret
2013. De vigtigste ændringer er, at
• overgreb på forsvarsløse (f.eks. sovende eller fysisk handicappede) nu straffes som voldtægt
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•

voldtægt af en person, gerningsmanden kender i forvejen, vil ikke længere
straffes mildere end voldtægt af en
fremmed.
Alt i alt er den nye lovgivning en styrkelse
af retssikkerheden, som vi på centret er
meget positive overfor.

Centret internationalt kendt
Vores høje grad af tværfagligt samarbejde
og vores måde at organisere varetagelsen af de ramtes behov på er enestående.
Dette betød, at vi i 2013 var inviteret både
til Bruxelles og til Prag for på større konferencer at præsentere vores arbejde og
videregive erfaringer omkring, hvordan
man kan organisere sig for bedst muligt at
hjælpe de ramte. Arbejdet med at formidle
erfaringerne er vigtigt, fordi ramte i en del
andre lande tilbydes meget lidt systematiseret hjælp. Det er centralt, at der ikke
blot herhjemme, men også i andre lande,
arbejdes målrettet på at sikre behandlingen og hjælpen til de ramte bedst muligt.

Behandling til kognitivt
funktionsnedsatte
Centret har på opgave af Socialstyrelsen
arbejdet med at udvikle og afprøve psykologbehandling af personer med en kognitiv
funktionsnedsættelse, som har været udsat for overgreb. Nogle af årets mest berigende og glædelige aktiviteter, har været
knyttet til dette projekt. Vi har som behandlere været på arbejde for at finde nye
måder at gribe vores traditionelle metoder
an på, og den kreativitet, som vi har skulle
bruge, har været til gavn for os selv, for de
ramte i projektet og også for alle de andre
ramte, der kommer på centret.
Noget af det, der har været allermest
slående, er i hvor høj grad størstedelen

af projektdeltagerne har profiteret af behandlingen – og hvor skammeligt det er,
at de ikke tidligere har fået denne slags
tilbud. Mange flere end det antal, der kunne inkluderes inden for projektets rammer,
henvendte sig for at få behandling.
Det er blevet klart, at mange mennesker med kognitive funktionsnedsættelser
udsættes for mange seksuelle overgreb i
deres livstid, og at det ikke tidligere har
været muligt for dem at få kvalificeret
hjælp til at bearbejde de traumer, der følger heraf. Det er ligeledes blevet tydeligt,
at tidligere tiders forestillinger om at disse
mennesker ikke kunne profitere af psykologbehandling, er fordomme uden hold i
virkeligheden. Den form for diskrimination, som disse fordomme har ført til i form
af, at disse ramte afvises behandling, bør
derfor stoppes.

Klargøre flere klienter til
effektiv behandlingsform
I 2013 fortsatte vi tillige arbejdet med at
videreudvikle og behandle unge og deres
forældre inden for rammerne af vores traumefokuserede, kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsprogram STEPS. STEPS
har vist ekstraordinært gode resultater i
Holland, hvor behandlingen er udviklet i
forhold til ramte, der har været udsat for
et enkeltstående traume.
Da behandlingen er så virksom, blev vi
i løbet af året optaget af, hvorvidt der var
muligt at tilbyde behandlingen til dem, der
har været udsat for flere traumer, eller af
andre grunde umiddelbart bliver vurderet
for belastede til at profitere af et forløb.
Zonta Aarhus 1996 og Edith og Godtfred Kirk Christiansens fond har hver især
doneret penge til, at vi i 2014 kan udvikle,
afprøve og implementere et korterevarende terapeutisk klargøringsforløb, hvis formål er, at gøre belastede og sårbare ramte
klar til at modtage STEPS. Det er vi taknemmelige for.

Formidling i højsædet
Formidling omkring voldtægt og voldtægtsramte stod højt på dagsordenen i
2013. Der blev søsat et særskilt projekt
med fokus på at styrke formidlingen, både
i forhold til synliggørelsen af centret over
for de ramte og i forhold til at udbrede viden til fagfolk, der kommer i kontakt med
voldtægtsramte i deres daglige arbejde.
Det er først og fremmest afgørende, at de
ramte ved, hvor de kan henvende sig for
at modtage hjælp, og at de kender centrets tilbud. Det er ligeledes vigtigt, at man
mødes af professionelle, der ved, hvordan
man hjælper voldtægtsramte bedst muligt, så de er i stand til at varetage ens
behov på så etisk og empatisk en måde
som muligt. Projektet skal medvirke til at
sikre, at dette sker.
På samme måde havde den store kampagne, vi iværksatte i maj måned (se s.
27), til hensigt at sætte fokus på de kritiske holdninger, ramte ofte mødes med af
omverdenen. Hvis der bliver stillet spørgsmålstegn ved de ramtes adfærd før, under
og efter overgrebet, kan det nemlig være
med til at skabe en uberettiget følelse af
egen skyld. Håbet er, at risikoen for, at
voldtægtsramte sekundærtraumatiseres
af deres kontakt med systemet eller med
andre mindskes betydeligt og forhåbentlig
med tiden forsvinder helt.

Nye samarbejdspartnere
I 2013 fik centret også to nye, vigtige
samarbejdspartnere: I juni åbnede CSM
Midt Nord, der tilbyder psykologhjælp til
voksne, der har senfølger efter overgreb
i barndommen, og i oktober åbnede et af
de fem nationale børnehuse i Aarhus. Børnehuset samler de instanser, som hjælper
børn udsat for overgreb.
Det er glædeligt, at samfundets indsats
for personer, der har været udsat for overgreb, bliver styrket, og vi ser frem til et
godt samarbejde.
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Centrets arbejde og tilbud
Af Sara Parding
Center for Voldtægtsofre (CfV) henvender
sig til kvinder, mænd og børn fra 12 år bosiddende i Region Midtjylland. Man kan få
hjælp på centret, uanset hvor lang tid der
er gået, siden overgrebet fandt sted. Centret har både en døgnåben akutmodtagelse med sygeplejersker og retsmedicinere,
og en psykosocial behandlingsenhed, hvor
voldtægtsramte kan få psykologsamtaler,
socialrådgivning og sexologisk rådgivning.
Centrets tilbud bliver udvidet og forbedret
i løbet af 2013 og 2014 (se side 12-13).
Det er gratis at henvende sig på CfV,
og vores hjælp er den samme, uanset om
overgrebet er meldt til politiet eller ej.
Man kan henvende sig direkte i centret,
og man behøver ikke nogen henvisning fra
sin læge.

Den akutte modtagelse
Hvis man henvender sig til CfV inden for 31
døgn efter overgrebet , bliver man mødt
af en specialuddannet sygeplejerske, der
giver akut krisehjælp. Hun kan også hjælpe den ramte med at afklare, om hun/han
ønsker at anmelde overgrebet til politiet.
I givet fald kontakter sygeplejersken politiet, som kan komme til centret for at
foretage den første afhøring. Sygeplejersken kan også være behjælpelig med at
kontakte den voldtægtsramtes pårørende.
Der er knyttet læger fra Retsmedicinsk
Institut, Aarhus Universitet til centret.
Disse udfører en retslægelig undersøgelse
med henblik på dokumentation af læsioner. De sikrer også biologiske spor (f.eks.
sædprøver) med henblik på DNA-analyse.
1
Ved senere henvendelser finder man sjældent biologiske spor. Derfor er centrets akutte tilbud
begrænset til de første tre døgn efter overgrebet.

CfV tilbyder sygeplejelig og retslægelig behandling i den akutte fase,
samt psykologsamtaler, socialrådgivning, sexologisk rådgivning og pårørendesamtaler uanset hvor lang tid,
der er gået siden overgrebet.

Hvis overgrebet ikke er meldt til politiet,
bliver prøver og dokumentation gemt i
tre måneder. Dette giver den ramte tid til
at overveje en eventuel anmeldelse. Alle
bliver også tilbudt at blive testet for Klamydia, Gonoré, HIV og Hepatitis. Piger og
kvinder bliver tillige tilbudt graviditetstest
og fortrydelsespiller, hvis det er relevant.
Opfølgning på prøverne sker ved centret,
gynækologisk afdeling eller egen læge.
Der er mulighed for at få et bad efter
undersøgelsen, og man kan også overnatte i centret, hvis der er brug for det.
Undersøgelse og behandling er frivillig, og
det hele foregår under diskretion.

Senere hjælp
På næste side kan man læse om en af centrets klienter, der fik hjælp mange år efter
overgrebet. Man kan nemlig få samtaler
med en af centrets psykologer uanset hvor
lang tid, der er gået siden overgrebet. Antallet af psykologsamtaler vil afhænge af
en psykologfaglig vurdering af traumasymptomerne.
Centret har også en socialrådgiver, der
kan rådgive omkring sygemelding, ny bolig eller hvad den ramte ellers har brug for
i den svære situation, hun/han står i.
Et overgreb kan få vidtgående konsekvenser for den ramtes seksualitet. Centret har derfor en sexolog ansat, der kan
hjælpe, hvis den ramte oplever smerter
ved samleje, frygt for sex eller har andre
seksuelle problemer.

Videnscenter
Center for Voldtægtsofre i Aarhus udgør
også, sammen med Center for Seksuelle
Overgreb på Rigshospitalet, et nationalt
videncenter om voldtægt. Vi gennemfører forskningsprojekter og arbejder for at
øge den kundskab og viden, der findes om
seksuelle overgreb. Læs mere om aktiviteterne i videncentret på side 27 og frem.

Efter overgrebet:
en personlig fortælling
Af Anne Domino

28-årige Line blev voldtaget, da
hun var 21. Først nu, syv år senere,
er hun med hjælp fra Center for
Voldtægtsofre på vej tilbage til et
helt almindeligt ungdomsliv.
Det havde været en rigtig sjov aften i
byen. 21-årige Line og hendes veninde var
på vej hjem, da de stødte ind i tre friske
gutter på et hjørne. De faldt i snak, grinede og lavede sjov. Og da fyrene foreslog
Line og hendes veninde at følge med dem
hjem til morgenfest, var der ikke meget at
betænke sig på.
– De fortalte, hvor de boede, og det var
ret tæt på mit hjem. Jeg tænkte, at min
veninde og jeg kunne tage med dem og så
gå hjem til mig senere. Det kunne der ikke
ske så meget ved, fortæller Line.
Det lille selskab prajede en taxa, men
Lines veninde havde ombestemt sig. Hun
ville hellere hjem til sig selv og sove.
Det er børnelærdom, også for Line, at
man ikke skal gå alene med fremmede.
Men i den lyse, lune sommernat virkede
de tre gutter hyggelige og tilforladelige.
Deres hus lå i gåafstand fra hendes eget
hjem. Der kunne ikke ske hende noget.
Derfor tog hun med.

Det sker ikke for mig
Fremme ved huset blev Line inviteret indenfor.
– Jeg kendte jo ikke huset, så da den
ene af fyrene lukkede en af dørene i huset
op og puffede mig ind, troede jeg, at vi var
på vej ind i en stue alle fire for at snakke
og pjatte videre, fortæller hun.
Det skulle de bare ikke. Det rum, Line
blev puffet ind i, var et soveværelse.

– De to andre fyre forsvandt bare. Jeg
ved ikke, hvor de blev af. Men jeg var pludselig alene med den ene af fyrene, og der
var helt stille i huset. Han lukkede døren
bag mig og begyndte at hive mit tøj af,
husker Line.
– Jeg har altid troet, at hvis jeg nogensinde blev udsat for et voldtægtsforsøg, så
ville jeg gøre vildt meget modstand, sparke fyren i skridtet og løbe. Men det var slet
ikke det, jeg gjorde. Jeg gik fuldstændig i
stå, var nærmest lammet og kunne kun
tænke: Det her sker ikke for mig!

Paralyseret
Fyren gennemførte et fuldbyrdet samleje med en fuldstændigt paralyseret Line.
Bagefter vendte han ryggen til hende og
lagde sig til at sove.
– Jeg tror, jeg blev liggende et par minutter på sengen, inden jeg kunne tage
mig sammen til at samle mit tøj op fra gulvet, tage det på og gå ud af huset. Det
var blevet helt lyst uden for, og jeg kan
huske, at jeg satte mig på kantstenen og
røg en masse cigaretter, mens jeg spekulerede over, hvad der var sket. Jeg kunne
slet ikke fatte, at det var sket for mig, og
jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg
tror, jeg tænkte på at ringe til politiet, men
Artikel fra MagasinetMIDT
Journalist Anne Domino har interviewet en
af centrets klienter. Artiklen er oprindeligt publiceret i MagasinetMIDT nr. 7 forår
2014.
Fotograf: Nicky Bonne.
Line er et opdigtet navn.
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jeg gjorde det ikke. Det var jo min egen
skyld. Jeg var selv gået med fyrene hjem.
Modsat vidste jeg godt, at det slet, slet
ikke var sådan, sex skulle foregå. Jeg ved
ikke, hvor længe jeg sad der på kantstenen, men til sidst gik jeg hjem i seng og
besluttede mig for at glemme alt om det,
der var sket.

Tavshed
Der skulle gå fire år, før Line fortalte nogen
om overgrebet. Fire år, hvor hun droppede
ud af sin uddannelse, gik ned med depression og forsøgte at begå selvmord. Og fire
år, hvor hun fyldte sin hverdag med alle
mulige krumspring for at undgå mænd.
– Jeg fandt ud af, hvilke supermarkeder
der som regel havde kvindelige ekspedienter ved kassen. Jeg kunne slet ikke klare, hvis det var en mand, der skulle ekspe-

dere, så det var ret begrænset, hvor jeg
kunne købe ind. Når jeg kørte i bus, satte
jeg mig enten på de rækker, hvor der kun
er enkeltmandssæder eller stod op. Tomandssæderne var udelukkede, for der
kunne jo komme en fremmed fyr og sætte
sig ved siden af mig, fortæller Line, der
også havde angsten for fremmede mænd
med på arbejde:
– Efter at jeg var droppet ud af mit studie, fik jeg arbejde i en tøjbutik. Butikken
havde en afdeling for mænd, og jeg gjorde
alt for at undgå at komme til at ekspedere dem. Spillede dum og lod som om,
jeg ikke kunne finde ud af at hjælpe dem
og var nødt til at kalde på en kollega, der
kunne overtage ekspeditionen. Fremmede
mænd gav mig simpelthen hjertebanken,
kvalme og svedige hænder, fortæller Line.

Ord på oplevelsen
Lines plan om at glemme episoden spillede fallit. Hverken tankerne eller kroppens reaktioner ville lade sig styre. Bægeret flød over ved Lines 25-års fødselsdag,
hvor hun ud på natten betroede sig til en
gammel ven.
– Vi var lidt fulde, så jeg regnede egentlig ikke med, at han kunne huske, hvad
jeg havde fortalt. Men han ringede dagen
efter og sagde til mig, at jeg skulle fortælle hele historien til min mor. Ellers ville
han gøre det, husker Line, der efter et par
dage betroede sig til sin mor.
– I begyndelsen kaldte jeg det alt muligt
andet end voldtægt. Jeg kunne simpelthen
ikke sige ordet, for jeg syntes, det lød så
voldsomt. Jeg kaldte det »overgreb« eller
»jeg har oplevet noget træls med en fyr«,
siger Line, der i dag ikke er i tvivl om, hvad
hun har været udsat for: Voldtægt. Uanset
hvor væmmeligt, det lyder.
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Hjælp
Det blev til mange samtaler både med
moderen og et par nære veninder over de
næste måneder. Det var godt at få talt ud,
men Line kom ikke rigtigt nogen vegne.
– Det er vigtigt, at ens familie og veninder er der for én og kan snakke med én
om det, der er sket. Men det bliver også
nemt til sådan en slags medlidenhedsfest,
hvor de mest siger, »nej hvor er det synd
for dig«, og »hvor var han da også bare et
røvhul«, og det kommer man ikke videre
af. Der skal mere til, mener Line.
En veninde fandt ad omveje frem til
Center for Voldtægtsofre under Aarhus
Universitetshospital, hvor Line fik tilbud
om en række samtaler med en psykolog.
Det blev vendepunktet.
– Psykologen hjalp mig til at forstå, at
det ikke var min skyld, det der skete. Jeg
har følt så meget skyld og skam over, at
jeg gik med de her fyre hjem. Og jeg har
vendt og drejet, om det mon var mig, der
havde udsendt nogle signaler, som den
ene af fyrene åbenbart fuldstændigt havde
misforstået. Men det VAR ikke min skyld,
lyder det med fast stemme fra Line.

Nye mål
Med hjælp fra psykologen blev Line gradvist i stand til at vende tilbage til en normal hverdag uden angst – og uden de
mange trættende krumspring i forsøget på
at undgå kontakt med mænd.
– Sammen med psykologen satte jeg to
helt konkrete mål op for mig selv. Jeg ville
arbejde på at blive bedre til at håndtere
fysisk kontakt. Efter overgrebet kunne jeg
ikke klare, at andre mennesker rørte ved
mig. Jeg kunne ikke give min egen mor et
kram. Det andet mål var, at jeg ville have
et normalt forhold til fyre, fortæller Line.
De to mål blev brudt ned i mindre, overskuelige dele.
– For eksempel skulle jeg gå i supermarkedet og på forhånd bestemme mig

for, hvilken kasse jeg ville gå til. Altså inden jeg havde set, om det var en kvinde eller en mand, der sad ved den valgte
kasse. Det hjalp, for så var beslutningen
taget på forhånd, og jeg behøvede ikke
tænke mere over det. Heller ikke, hvis det
så var en mandlig ekspedient, der sad ved
kassen. Så var det bare sådan, det var.
Forleden var jeg inde i en butik, der sælger mobiltelefoner, og man ved jo bare, at
det næsten kun er mænd, der ekspederer i
den slags butikker. Men jeg klarede det, og
det var en kæmpe sejr, fortæller Line.

På vej
Langsomt er Line begyndt at kunne mestre situationer, som vi andre opfatter som
dagligdags og slet ikke tænker over, men
som tidligere har virket helt uoverskuelige
for Line.
– Der går ikke mange dage, hvor jeg
ikke tænker over det, der er sket. Men jeg
vil ikke lade det ødelægge mit liv. Det er
han slet ikke værd, ham fyren.
Line har netop afsluttet samtaleforløbet
med psykologen på Center for Voldtægtsofre, og nu er hun klar til at arbejde med
sine mål uden psykologens hjælp.
– Jeg arbejder i øjeblikket på at turde
tage kontakt til en fremmed fyr, når jeg
er i byen med mine veninder. Det næste
mål bliver så at turde være alene med en
fremmed fyr. Jeg kan jo se, at alle mine
veninder går på kaffedates med fyre, og at
der ikke sker noget ved det. Jeg tror ikke,
det kommer til at ske for mig foreløbig,
men det gør ikke så meget. Jeg er på vej.
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Nye anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen

Af Sara Parding

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med centrene for voldtægtsofre i hele landet udarbejdet nye anbefalinger for tilrettelæggelsen af centrenes tilbud. Arbejdet blev igangsat
på baggrund af en beslutning i Folketinget i 2011 om at forbedre og ensarte tilbuddene
på området.
I 2013 blev anbefalingerne fulgt op med finansiering fra satspuljen, og centret kunne
gå igang med at implementere de nye anbefalinger - et arbejde som fortsætter ind i
2014. Nedenfor er alle anbefalingerne beskrevet. Hele rapporten kan hentes på sundhedsstyrelsens hjemmeside:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/udgivelser/centre-for-voldtaegtsofre

Ingen tidsgrænse

Socialrådgiver

Tidsgrænsen for, hvor lang tid
efter et overgreb man kan søge
hjælp, skal ophæves på alle
centrene.

Det anbefales, at socialrådgiverbistand er en del af
tilbuddet på alle centre for voldtægtsofre. Socialrådgiveren bør være fast tilknyttet centret og have særlige
kompetencer i relation til voldtægtsofre.

Her i Aarhus blev tidsgrænsen
ophævet ultimo 2013.

Vores socialrådgiver blev ansat d. 1. januar 2014.

Sygeplejefaglig uddannelse
Det anbefales, at sygeplejerskerne på centrene har særlige kompetencer, og at centrene udarbejder et fælles efteruddannelseskoncept. Efteruddannelseskonceptet kan tage udgangspunkt i
WHO’s områder (se nærmere i rapporten) og bør omfatte supervision. Der anbefales endvidere
rutinemæssig lokal opfølgning i form af en årlig temadag.
Sygeplejersker fra centret i Aarhus er sammen med sygeplejersker fra flere andre centre ved at
diskutere, hvordan uddannelsen skal tilrættelægges.

Psykologsamtaler

Støtte til pårørende

Det anbefales, at psykologisk støtte og behandling tilbydes af psykologer med særlige kompetencer i behandling af voldtægtsofre. Der bør være en eller flere
psykologer fast tilknyttet alle centre.

Det anbefales, at centrene for voldtægtsofre tilbyder information og
oplysning samt krisestøtte og psykosocial støtte til pårørende.

I Aarhus har vi altid haft egne psykologer ansat, men
det er godt nyt for de mindre centre.

Denne anbefaling implementeredes
her ultimo 2013.
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Sexologisk rådgiver
Det anbefales, at voldtægtsofre og deres eventuelle partner ved behov tilbydes sexologisk rådgivning. Rådgivningen bør varetages af en uddannet sexologisk rådgiver, der er fast tilknyttet
centret.
Vi har haft en sexologisk rådgiver ansat siden 2012.

Den somatiske indsats

Styrket videnscenter

Det anbefales, at centrene tilbyder en somatisk indsats af høj faglig kvalitet, herunder at centrene udarbejder og løbende opdaterer fælles retningslinjer for
den somatiske indsats.

Det anbefales, at videnscenterfunktionen på centrene i København og
Aarhus styrkes og udbygges til gavn
for den samlede virksomhed på centrene for voldtægtsofre i Danmark.

Man er bl. a. ved at undersøge konsekvenserne af nogle
af centrenes forskellige retningslinjer. Undersøgelsen
vil bruges som beslutningsgrundlag i en ensretning.

Denne anbefaling er desværre ikke
blevet finansieret.

Eventuelt mægling?

Gruppebehandling

Det anbefales, at der sker en videre
afklaring af behovet for og eventuelt
tilrettelæggelsen af genoprettende
samtaler, herunder med inddragelse
af relevante parter, fx retsvæsenet.

Det anbefales, at voldtægtsofre, som vurderes egnede hertil, tilbydes psykologisk gruppebehandling.
Psykologerne i Aarhus tilbyder gruppebehandling,
når der kan samles tilstrækkeligt med egnede klienter.
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Statistiske oplysninger
Henvendelser i centret

Af Sara Parding, Henriette Søe
Jaffner og Lise Lotte Schmidt

343 personer fik hjælp i centret i 2013. Af disse fik 158 hjælp Tabel 1:
inden for centrets almindelige tilbud. Frem til december 2013 Antal henvendelser i 2013
havde centret en tidsgrænse i forhold til det almindelige tilbud.
Type henvendelse
Antal
Det betød, at man skulle henvende sig inden for en uge efter et
overgreb, for at få hjælp i centret. Da mange voldtægtsramte
Det almindelige til158
venter i både måneder og år med at søge hjælp, er det meget
bud (<1 uge)
positivt, at centret fra slutningen af 2013 har kunnet tilbyde
Projektforløb STEPS
57
psykosocial behandling til alle ramte, uanset hvor lang tid der
(>1
måned)
er gået siden overgrebet er sket.
Udover det almindelige tilbud, har centret siden efteråret
Projektforløb
17
2011 haft et behandlingsprojekt (STEPS), der er henvendt til
Funktionsnedsatte
personer, som er blevet udsat for overgreb for mere end 1 måned siden. Projektet er et manualiseret psykologforløb på 10
Pårørende
47
samtaler med mulighed for både individuel- og gruppebehandling. Som noget ganske særligt bliver forældre til unge deltaGenhenvendelser
21
gere mellem 13 og 17 år tilbudt et parallelt forløb, som hjælper
fra tidligere år
dem med at håndtere deres egne og den unges reaktioner
efter overgrebet. Centret påbegyndte 57 behandlingsforløb i
Psykologforløb
41
2013 inden for dette projekt.
fortsat fra 2012
I 2013 behandlede centret også 17 borgere (16 piger/kvinder og 1 dreng) med en kognitiv funktionsnedsættelse, der
Sexologiske
5*
var blevet udsat for overgreb. Behandlingen var en del af et
rådgivningsforløb
projekt iværksat af Socialstyrelsen. Projekt havde til formål at
udvikle en behandlingsmanual til denne målgruppe. BehandI alt
343
lingen blev afsluttet juni 2014, og manualen forventes færdig
ultimo 2014.
47 pårørende fik også hjælp i centret. Mange pårørende oplever selv svære reaktioner, og det er derfor glædeligt, at de nye retningslinjer betyder, at centret fremover har
mulighed for at tilbyde rådgivende samtaler til langt flere pårørende end tidligere.
Udover de nye henvendelser blev CfV kontaktet af 21 personer, der tidligere var blevet udsat for overgreb og havde fået behandling i centret i de foregående år. Det drejer
sig om personer, som måneder eller år efter, at psykologforløbet er afsluttet, igen oplever psykiske problemer, der er relateret til overgrebet. Ofte sker dette i forbindelse med
retssagen, der kan opleves som meget belastende for den ramte. Tillige fortsatte 41
psykologforløb fra 2012.
Centrets sexologiske rådgiver havde 5 klienter i forløb i 2013. 3 af disse 5 havde været i psykologbehanlding i centret før den sexologiske behandling, mens 2 udelukkende
modtog den sexologiske rådgivning.
(Se tabel 1).

Centret behandlede i alt
296 ramte og 47 pårørende
i 2013.

*
3 af de sexologiske klienter har også været i
psykologforløb i centret i 2013. De tæller derfor ikke
med i det totale antal klienter.

De følgende statistiske
opgørelser i årsrapporten
behandler udelukkende de
158 klienter i centrets almindelige tilbud.

Mere om de almindelige henvendelser
I 2013 fik 158 personer (157 piger/kvinder og 1 mand1) hjælp inden for centrets normale tilbud. Fire af henvendelserne falder dog af forskellige grunde uden for centrets
tilbud2. Disse sager udgår derfor fra nedenstående statistik, der altså omhandler i alt
154 sager.
Tabel 2:
Antal akutte henvendelser 1999-2013
År

Antal

Kvinder

Mænd

2013

154

153

1

2012

163

159

4

2011

116

114

2

2010

120

117

3

2009

132

130

2

2008

136*

134

2

2007

177

176

1

2006

136

130

6

2005

118

115

4

2004

112

11

1

2003

117

115

2

2002

101

100

1

2001

105

105

0

2000

83

77

6

1999**

5

5

0

I alt

Som man kan se i tabel 2, steg antallet
af henvendelser kraftigt fra år 2011 til år
2012. Det er uvist om denne stigning skyldes flere overgreb, eller blot at flere søger
hjælp i centret. I 2013 er niveauet en lille
smule mindre end i 2012.

1
På trods af at 99 % af dem, der henvendte sig
i 2013, var piger eller kvinder, bliver de voldtægtsramte i nærværende årsrapport beskrevet i kønsneutrale termer. Et kønsneutralt sprog er valgt for at understrege, at CfV henvender sig til både kvinder og
mænd.
2
To af henvendelserne har vist sig at være falske
anmeldelser. Der er tillige én sag, der falder uden for
centrets tilbud og én sag, hvor den ramte ikke husker,
hvad der er sket, men hvor politiet oprindeligt troede,
at der var tale om et seksuelt overgreb, men senere
afklarede at der ikke var et seksuelt overgreb.
*
I tabel 2 ses et fald i antallet af henvendelser
fra 2007 til 2008 grundet en ændring af tidsgrænsen
for, hvornår man kunne modtage hjælp af centret.
**
Centret åbnede 1. november 1999.
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Antal henvendelser fordelt på året
Antallet af henvendelser i de forskellige måneder svinger fra år til år. I 2013 var der flest
henvendelser i september og december. Ser man på gennemsnittet for årene 2007-2012,
var der flest henvendelser i august, juni og november.

Diagram 1: A ntal henvendelser fordelt på året
18
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2013 (n=154)

Henvisende instans
Næsten halvdelen (47%) af de klienter, der henvendte sig i centret i 2013, kom til centret efter først at have kontaktet politiet. Ca. en tredjedel (34%) fandt selv frem til centret, og ca. hver femte (18 %) blev henvist hertil af læger, skadestuer, krisecentre eller
andre instanser (se diagram 3).

Diagram 3: Henvisende instans
2013 (n=154)
Andet

Ukendt

10%

1%

Kommer selv
34%

16

Politi

Egen læge

47%

8%

Henvendelsestidspunkt efter overgrebet
I diagram 2, der viser en oversigt over henvendelsestidpunkt, kan man se, at næsten
halvdelen (45 %) henvender sig i centret umiddelbart efter overgrebet (inden for 12
timer). Der er 26 %, der henvender sig 1-3 døgn efter overgrebet, og 6 %, som henvender sig 4-7 døgn efter.

Diagram 2: Henvendelsestidspunkt efter overgrebet
2013 (n=154)
45%

< 12 timer
26%

1-3 døgn
4-7 døgn
> 7 døgn
Ukendt
0%

6%
13%
8%
20%

40%

60%

Frem til 1. december 2013 dækkede centrets normale tilbud kun hjælp ved henvendelse
inden for én uge efter overgrebet. Centret modtog i 2013 således langt flere sene henvendelser, end man kan se i diagram 2. De fleste af de øvrige henvendelser, som ikke
kunne omfattes af det almindelige tilbud, blev i 2013 tilbudt psyklologsamtaler i centrets
STEPS-projekt (se antallet i tabel 1, side 11).
For at kunne leve op til de nye retningslinjer (se side 12) fjernede CfV i december 2013
den tidsgrænse, der tidligere havde begrænset centrets tilbud. Man kan derfor nu få
hjælp i centret, uanset hvor lang tid det er siden, overgrebet blev begået.
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Politianmeldelse
At mange bliver henvist til centret af politiet afspejler, at mange af de voldtægtsramte,
der søger hjælp efter overgrebet, allerførst kontakter politiet og herefter kommer til
centret. Når man har været udsat for en kriminel handling som en voldtægt, er det jo
også meget naturligt at henvende sig til politiet. Det betyder også, at en majoritet (i alt
62%) af dem, der henvendte sig til Center for Voldtægtsofre, valgte at melde overgrebet
til politiet (se diagram 4).
De fleste kontakter politiet før, de kommer til centret (50%), men der er også nogle, der
får hjælp af centrets sygeplejerske til at kontakte politiet (3%). Hvis overgrebet ikke
umiddelbart bliver meldt til politiet, gemmer centret prøver, tøj etc. fra sporsikringsundersøgelsen i tre måneder, således at den ramte har tid til at tænke over, om overgrebet skal meldes eller ej. I 2013 valgte 8% at efteranmelde overgrebet dage, uger eller måneder efter henvendelsen i
centret.

Diagram 4: Politianmeldelse
2013 (n=154)
Ukendt
Nej

3%

36%
Ja, før henvendelse i
centret
50%

Ja, efteranmeldt
8%

Ja, på centret

Samlet valgte 95 af de 154, der
henvendte sig i centret i 2013,
at melde overgrebet til politiet
(62%). I sammenligning meldte
108 af de 160 ramte overgrebet
i 2012 (68%), og 78 af de 116
ramte i 2011 (67%). Det er altså i 2013 er en lidt lavere andel,
der har valgt at melde overgrebet til politiet. Der er dog stadig
i absolutte tal flere sager, der
blev meldt til politiet i 2013 end
i 2011.

3%

Årsager til ikke at anmelde overgrebet
Der er også mange, der vælger ikke at anmelde overgrebet (55 personer, 35% i 2013).
Valget om ikke at anmelde begrundes primært af en frygt for repressalier for gerningsmanden eller sociale konsekvenser samt af en traumebetinget oplevelse af egen skyld.
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Tilbud ved centret
Som man kan læse på side 8, tilbyder centret akut lægeundersøgelse og sporsikring,
hjælp og rådgivning af en specialuddannet
sygeplejerske samt efterfølgende samtaler
med centrets psykolog, socialrådgiver og
sexologiske rådgiver3. Den største gruppe
(45 % af dem, der henvendte sig i centret
i 2013), modtog det samlede tilbud (diagram 5).
Når man henvender sig i centret inden
for 3 døgn efter overgrebet, bliver man
mødt af en af centrets sygeplejersker. Sygeplejersken støtter og vejleder den ramte
i den akutte krise, hun eller han står i, og
fortæller også om, hvordan centret kan
hjælpe. 80 % af samtlige, der henvendte
sig i centret i 2013, var i kontakt med en
sygeplejerske. 76 % var tillige i kontakt
med en af centrets retsmedicinske læger.
Lægen gennemfører en retslægelig undersøgelse, sporsikring og tester for kønssygdomme og graviditet.
68 % af henvendelserne resulterede
i konsultation hos en af centrets psykologer. For de ramte, der henvendte sig
senere end 3 døgn efter overgrebet, var
mødet med psykologen deres første kontakt til centret. Man udfører i disse sager
ikke sporsikring, da de fleste fysiske spor

3
Social- og sexologisk rådgivning er nye tiltag, og derfor ikke beskrevet i diagram 5.

80% af de ramte møder en sygeplejerske, 76% bliver behandlet
af en læge og 68% får en eller
flere samtaler ved centrets psykologer.

efter gerningsmanden og overgrebet forsvinder i løbet af få dage.
Ud over dem, som havde personlig kontakt med en psykolog, havde 20 % telefonkontakt med en psykolog. Den telefoniske kontakt har ofte karakter af akut
krisehjælp. Psykologen vurderer tillige,
om den ramte kan have gavn af psykologisk intervention ved centret og i givet fald
skal tilbydes et samtaleforløb. For andre
vil konsultationen munde ud i vejledning
om at modtage behandling andetsteds –
eksempelvis psykiatrisk behandling eller
kontakt til de sociale myndigheder.
Der er 12 %, der slet ikke har kontakt
til centrets psykologer. Nogle gange er
der tale om ramte, der har bopæl uden
for centrets optageområde, og som derfor bliver henvist til et andet center for
voldtægtsofre for psykologisk opfølgning.
Andre gange er de ramte allerede i et psykologforløb ved en anden psykolog og har
derfor ikke brug for den del af centrets tilbud. Det sker også i enkelte sager, at centrets psykologer ikke lykkes at komme i
kontakt til den ramte på trods af gentagne
forsøg både pr. telefon og brev.

Diagram 5: Tilbud i centret
2013 (n=154)

Sygeplejerske og tlf. kontakt til psykolog
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De voldtægtsramte
Aldersfordeling
I diagram 6 nedenfor kan man se antallet af henvendelser fordelt på de
forskellige aldersgrupper. 44% af centrets klienter var mellem 12 og 20 år,
hvilket er en lavere andel end tidligere år. I både 2011 (n=116) og 2012
(n=163) var 55% mellem 12 og 20
år.
I diagram 7 ses fordelingen af henvendelserne i den yngste aldersgruppe.
Centret modtager børn fra 12 år og
opefter. Mindre børn bliver henvist til
Center for Børn udsat for Overgreb.
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Diagram 6: A lder

Diagram 7: Unge 12-20 år
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44% af centrets klienter er unge mellem 12
og 20 år.
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Boform og beskæftigelse
Næsten hver fjerde, der henvendte sig i 2013, boede sammen med deres forældre, mens
kun 10 % boede sammen med en kæreste/ægtefælle. 41 % var i gang med en uddannelse og 15 var i arbejde. Tallene er ikke overraskende i forhold til den aldersgruppe,
der søger centret. Se henholdsvis diagram 8 og 9. Der er dog en stor del, der ikke har
besvaret spørgsmålene, og hvor boform og beskæftigelsesstatus er ukendt.

Diagram 8: Boform

Diagram 9: Beskæftigelse

2013 (n=154)

2013 (n=154)

Institution

Andet
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3%

22%
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andre
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15%

Gift/sam-

Alene med børn

Uddannelse

boende

7%

41%

10%

Påvirkning af alkohol eller stoffer
I alt 63 % af de personer, som henvendte sig i centret i 2013, oplyser, at de var påvirket
af alkohol, stoffer eller lignende da overgrebet skete (se diagram 10). Da en stor del af
de voldtægtsramte møder gerningsmanden til en fest eller på en bar, er denne tendens
ikke overraskende. Kun 14 % oplyser, at de ikke har været påvirket. Der er dog næsten
en fjerdedel, der ikke har besvaret spørgsmålet.
14% (21 personer) af de voldtægtsramte tilkendegiver en
mistanke om drug-rape.

Diagram 10: Påvirket af alkohol/stoffer
2013 (n=154)
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Tidligere krænkelser og kontakt til psykolog/psykiatrien
Godt 40 % af dem, der henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i 2013, oplyste at have
været udsat for én eller flere krænkelser også før det aktuelle overgreb. 13% svarede
mere end én mulighed. Der er altså mange, der kan fortælle om skadelige relationer
tidligere i deres liv, hvor deres grænser er blevet overtrådt. Ikke nødvendigvis seksuelt,
men som følge af forskellige andre former for psykisk eller fysisk grænseoverskridende
adfærd. Hele 31 % har ikke besvaret spørgsmålet. Se diagram 11.
Mange (55%) af dem, der henvender sig, har haft kontakt med psykolog eller psykiater
tidligere i deres liv. Måske er de problemer, de har haft brug for hjælp til, grundet i tidligere krænkelser. Måske handler kontakten med psykolog/psykiater om noget helt andet.
Se diagram 12. Også her er der imidlertid mange, der ikke har besvaret spørgsmålet.

Diagram 11: Tidligere krænkelser
2013 (n=154)
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Diagram 12: Tidligere kontakt med psykolog/psykiater
2013 (n=154)
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Tabel 3:
Overgrebets karaktær 2013 (n=154)

Om overgrebet

Type henvendelse

Voldtægtens karakter
Centret henvender sig til kvinder og mænd,
der er blevet udsat for voldtægt, forsøg på
voldtægt eller andre typer af seksuelle overgreb. 74 % af henvendelserne i 2013 er sket
på baggrund af voldtægt eller forsøg herpå.

Procent

Voldtægt*

66%

Voldtægtsforsøg

8%

Andet (berøring/kys/
anden chikane

5%

Husker intet/ikke
21%
I 21 % af sagerne, er overgrebets karakter
oplyst
ikke oplyst - enten fordi den ramte ikke har
besvaret spørgsmålet, eller fordi hun/han
* Voldtægt er her defineret som indtrængning i
ikke husker præcis, hvad der skete, f.eks. på
skede, endetarm og/eller mund.
grund af bevidstløshed, amnesi, dissociation
eller på grund af alkohol- eller medicinindtag.
Der er dog i alle sager indikationer på, at der har fundet et overgreb sted. Fordelingen
mellem forskellige typer af overgreb er vist i tabel 3.

Gerningssted og relation til gerningsmanden
Voldtægt kan generelt deles ind i tre typer: overfalds-, kontakt- og parvoldtægt, alt efter hvilken relation gerningsmanden og den voldtægtsramte havde før overgrebet. En
overfaldsvoldtægt er en voldtægt, hvor den voldtægtsramte og gerningsmanden slet
ikke kender hinanden. På trods af at denne type af voldtægt får mest opmærksomhed i
medierne, er det ikke den mest almindelige. I 2013 var der 31 af de 154 (20%), der
henvendte sig i centret, der angav, at de slet ikke kendte voldtægtsmanden.

Diagram 13: Relation til gerningsmanden
2013 (n=154)
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Det er langt mere almindeligt, at gerningsmanden og den ramte kender hinanden på forhånd. Hvis gerningsmanden og den voldtægtsramte kender eller har mødt hinanden før
overgrebet, kalder man det en kontaktvoldtægt. I 60 % af sagerne i 2013, var der tale
om kontaktvoldtægt. Nogle gange er voldtægtsmanden en ven, bekendt eller lignende
(32 % i 2013), nogle gange en kortere kontakt - f.eks. én man møder til en fest eller i
byen (26 % i 2013), eller en person, man har mødt på nettet (2 % i 2013).
Hvis der er tale om en voldtægt begået af en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle, bliver overgrebet benævnt parvoldtægt. 8 % af dem, der henvendte sig i centret
i 2013, fortalte, at de var blevet voldtaget af en partner eller ekspartner. Tillige var 2%
blevet udsat for overgreb af et familiemedlem.

Diagram 14: Gerningssted
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At mange af de ramte kender hinanden i forvej afspejles også i diagram 14, der viser
gerningsstedet. De allerfleste overgreb (56%) bliver begået i en privat bolig.

Diagram 15: A ntal gerningsmænd

Antal gerningsmænd
Omkring hver 7. (14%), der henvendte sig i centret i 2013, rapporterede, at der havde været
flere gerningsmænd ved overgrebet. Andelen er ca. den samme som i 2012, men en mindre
stigning i forhold til de forgangne
år. Se diagram 15.
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Tvang og modstand
I diagram 16 nedenfor vises information om de typer af tvang, som gerningsmændene
har brugt ved overgrebene. Der er 32 af de ramte, der ikke har besvaret spørgsmålet, og
tillige 20, der ikke husker overgrebet. Disse 52 sager er ikke med i diagram 16. Mange
gerningsmænd bruger flere typer af vold, og de ramte har derfor kunnet opgive flere
svarsmuligheder.
Ifølge lovgivningen er fastholdelse og/eller trusler/truende adfærd nok til, at der er tale
om en voldtægt eller andet overgreb. Som diagrammet viser, er den mest almindelige
form for tvang fastholdelse (63%), mens 28 % rapporterer at gerningsmanden har været truende og 27 % fortæller, at de er blevet hensat i en tilstand, hvor modstand ikke
var mulig. Slag, spark og lignende bliver brugt i ca. hver 5, sag (se diagram 16).

Diagram 16: Type af tvang
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Diagram 17 viser samtidigt, at en stor del af voldtægtsramte tydeligt markerer over for
gerningsmanden, at der er tale om et overgreb verbalt, ved at bruge vold eller ved at
prøve at flygte. 29 har ikke besvaret spørgsmålet, og 30 personer husker ikke, om de
har ydet modstand. Disse 59 sager er ikke med i diagram 17. Mange af de 95 ramte, der
har besvaret spørgsmålet, har valgt flere svarmuligheder.

Diagram 17: Type af modstand
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Henvendelsernes geografiske spredning
Fordelt på Regioner
I Aarhus yder vi som udgangspunkt hjælp og støtte til voldtægtsramte med bopæl i det
østlige Region Midtjylland, mens centret i Herning dækker den vestlige del af regionen. I
14 % af sagerne i 2013, havde den voldtægtsramte bopæl uden for Region Midtjylland.
I flere af disse sager, er overgrebet sket i vores optageområde, eller de retsmedicinske
læger, der foretager den akutte undersøgelse og sporsikring, har valgt at lade den ramte
undersøge i Aarhus af praktiske grunde. I andre sager er den ramte f.eks. flyttet til Aarhus efter overgrebet.
Tabel 4 viser fordelingen efter bopæl. En stor majoritet (86%) af de 154 voldtægtsramte,
der søgte centret i 2013, var bosat i Region Midtjylland.

Tabel 4:
Bopæl 2013 (n=154)
Type henvendelse

Antal

Procent

Aarhus kommune

59

38%

Øvrige Region Midt

74

48%

Øvrige Danmark

18

12%

3

2%

154

100%

Udlandet
I alt

26

Formidlingskampagne 2013
Ud over den konkrete hjælp og støtte til
voldtægtsramte løfter centret også opgaven som nationalt videncenter om voldtægt
sammen med Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Vi arbejder derfor
for at øge den viden, der er omkring voldtægt og voldtægtsramte. Det betyder, at vi
bedriver egen forskning, at vi samarbejder
med andre forskningsinstitutioner og ikke
mindst at vi arbejder for at formidle den

viden, der er, til såvel forskningsmiljøer og
proffesionelle som til beslutningstagere og
til almindelige borgere.
Nedenfor og på næste side præsenteres
nogle af de formidlingsindsatser, centret
arbejdede med i 2013. Efterfølgende kan
du læse om de forskningsprojekter, centret er involveret i.

Center for Voldtægtsofre vil
påvirke holdninger
Kampagne med stærke budskaber

En pige, der er udfordrende klædt, ”beder selv om det”. En pige, der drikker sig meget
fuld, ”er selv ude om det”. En pige, der flirter med en fyr, ”lægger jo selv op til det”.
Det er udbredte holdninger som disse, der var baggrunden for centrets kampagne, som
kørte i maj og juni måned. Busser med bryster på, busskure med plakater samt postkort
og Flushads på cafeerne har været de bærende elementer i kampagnen, som er inspireret af en lignende kampagne i Skotland. Kampagnen blev godt modtaget. Ikke kun af
aarhusianerne men også af medierne på nationalt plan, der bl.a. omtalte kampagnen i
TV-Avisen, Go’aften Danmark og TV2 Østjylland samt flere af de store danske aviser.
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Centret styrker sin online profil
Youtube-video gør op med myter om voldtægt
En pige går alene hjem fra byen. Hun
møder en fremmed mand på gaden, som
trækker hende ind i en gyde og voldtager
hende. Sådan er det typiske billede af en
voldtægt. Det virkelige billede er dog oftest et helt andet, idet ca. 80 % af voldtægter begås af én man kender, f.eks. en
ven, bekendt, kæreste, eks-kæreste eller
en person, man har mødt i byen.
Denne viden mente centret var vigtig at
få ud til især unge mennesker, der er i
størst risiko for at blive udsat for seksuelt overgreb. I maj måned lancerede Center for
Voldtægtsofre derfor en ny youtube-video, der skulle gøre op med myten om, at en voldtægt sker som et overfald på gaden.
Se filmen her: http://www.youtube.com/watch?v=AhqI7G_7TvU

Besøg os på Facebook
Som et led i centrets kampagneaktiviteter oprettede centret foråret
2013 Facebooksiden Stop Voldtægt, der har været et bærende element for formidlingen af kampagnens budskaber. Siden fungerer i dag
som en aktiv formidlingsplatform omkring emner relateret til voldtægt, og flere gange ugentligt uploades nye indlæg. Formålet med
at have en Facebookside er at være med til at påvirke den offentlige
mening og debat.
Personer med interesse i voldtægtsområdet kan følge med i voldtægtsdebatten her:
http://www.facebook.com/pages/Stop-Voldt%C3%A6gt/118300655027193?bookmar
k_t=page
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Lasgaard, M., Nielsen, S. S., Christiansen, J., Christensen, R., & Bramsen, R. H. (2013).
Netwerk – om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelserne: Spor 1
– evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Odense.
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Forsknings- og behandlingsprojekter
Forskningsprojekter igangværende i 2013
Behandling til kognitivt funktionsnedsatte udsat for seksuelle overgreb
Jensen, A.H., Bak, R., Rosenkilde, B.
Danske voldtægtsofre: En undersøgelse af danske voldtægtsofres flow og frafald gennem det retslige forløb og en undersøgelse af, hvorledes en rækker faktorer påvirker
individets retslige forløb samt fysiske og psykiske udkom efter en voldtægt.
Hansen, N.B. & Nielsen, L.H.
Does In-Home Sampling for test of Chlamydia trachomatis Improve the Post-Rape
Follow-Up?
Ingemann-Hansen, O.
En metaanalyse af programmer til forebyggelse af seksuel vold blandt unge
Bramsen, R.H.
Evaluering af behandlingstilbud ved Krisecenter Odense
Bramsen, R.H.
Evaluering af den multidisciplinære servicemodel ved Center for Voldtægtsofre i Aarhus. Hvorledes matcher det offentlige systems tilbud til ofre for voldtægt ofrenes
behov, og hvilken indflydelse har dette på ofrenes psykiske velbefindende efter en
voldtægt?
Nielsen, L.H. & Hansen, N.B.
Kærestevold: et længdesnitsstudie blandt danske folkeskoleelever
Bramsen, R.H.
Kærestevold; evaluering af undervisningsmateriale (i samarbejde med Mary Fonden)
Bramsen, R.H.
STEPS – Psykologbehandling til voldtægtsramte teenagere og deres forældre
Jensen, A.H., Bak, R.
Posttraumatisk vækst hos voldtægtsofre.
Elklit, A.
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Forsknings- og behandlingsprojekter afsluttet i 2013
Falske anmeldelser
Ingemann-Hansen, O.
Samarbejde med Regents Professor Mary P. Koss, University of Arizona i forbindelse
med opstart af longitudinelt studie blandt unge.
Bramsen, R.H.
Læsionspatologi på voldtægtsofre: Læsionernes fordeling og særlige type på voldtægtsofre og relationen til overgrebets karakter
Ingemann-Hansen, O.
Projekt omkring undersøgelse af eventuelle skadelige virkninger ved deltagelse i forskning, i forbindelse med traumebehandling på Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital.
Bramsen, R.H.
Statusrapport ved arbejdsgruppen omkring seksuelle overgreb blandt unge.
Bramsen, R. H.
The Latent Structure of Acute Stress Disorder.
Elklit, A.

Konferencer, høringer etc.
Kongres- og konferencedeltagelse med præsentation
Armour, C., Shorter G., Elhai, J., Elklit, A. & Christoffersen, M. (2013). Polydrug Use Typologies and Childhood Maltreatment in a Nationally Representative Survey of Danish
Young Adults. Presentation at the 13th European Conference for Traumatic Stress,
Bologna, 6.-9. juni.
Bak, R. S. (2013). STEPS – Cognitive Behaviour Therapy. Konferenceoplæg på international conference Assistance to Sexual Violence Victims i Prag, Tjekkiet. 12.-13. september.
Bak, R. S. (2013). STEPS – et trinvis behandlingsprogram til voldtægtsofre. Konferenceoplæg på landseminaret for danske voldtægtscentre, Odense.
Bak, R. S. (2013). Secondary Victims of Rape. Konferenceoplæg ved The European
Society for Traumatic Stress Studies 13th Conference, Bologna, 6.-9. juni.
Bramsen, R.H. (2013). Seksuelle overgreb – forebyggelse og behandling. Konferenceoplæg ved Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU.
Elklit, A., Bak, R. & Christiansen, D. (2013). Secondary Victims of Rape. Presentation
at the 13th European Conference for Traumatic Stress, Bologna, 6.-9. juni.
Elklit, A. (2013). Key note speaker på Vingstedkonferencen 24.-25. okt. om traumer.
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Bramsen, R. H. (2013) Overgreb og Sundhed. Konferenceoplæg på konference ’’Seksuelle overgreb - forebyggelse og behandling”. ved Videnscenter for Psykotraumatologi,
SDU.
Hansen, N. B., Jensen, A. H., & Elklit, A. (2013). Posttraumatic Growth Following Rape
and Sexual Assault. Poster presented at the 13th European Conference for Traumatic
Stress, Bologna, 6.-9. juni.
Hansen, N.B.; Palic, S.; Rønholt, S.; Andersen, T.E.; Karsberg, S. & Elklit, A. (2013).
Childhood Trauma, PTSD, and Health. Posterpræsentation på konference European
Society for Traumatic Stress Studies.
Houe, M. (2013). Sexologisk behandling til voldtægtsramte. Konferenceoplæg på landseminaret for danske voldtægtscentre, Odense.
Jensen. A.H. (2013). Assistance to Sexual Violence Victims from marginalized groups.
Key note speaker på international conference Assistance to Sexual Violence Victims i
Prag, Tjekkiet. 12.-13. september 2013.
Jensen. A.H. (2013). Deltagelse i paneldiskussion ved COSAI European Stakeholder
Event, Bruxelles, Belgien.
Nielsen, L.H. (2013). Evaluating a Multidisciplinary Public Approach for Treating Victims
of Rape and Sexual Assault. Nordic Network of Research in Psychology and Law, Aarhus.
Nielsen, L.H., I-Hansen, O. & Elklit, A. (2013). Evaluating a Multidisciplinary Public
Approach for Treating Victims of Rape and Sexual Assault in Denmark. Poster ved The
European Society for Traumatic Stress Studies 13th European Conference for Traumatic
Stress, Bologna, 6.-9. juni, 2013.
Nielsen, L. H. & Elklit, A. (2013). Evaluating a Multidisciplinary Public Approach for
Treating Victims of Rape and Sexual Assualt in Denmark. Presentation at the 13th
European Conference for Traumatic Stress, Bologna, 6.-9. juni.

Øvrig deltagelse i konferencer, høringer, temadage, kurser etc.
Bramsen, R.H. (2013). Møde i EU-projektet Y-SAV EU projekt, Amsterdam, Holland.
Bramsen, R.H. (2013). Deltagelse i National Scientific Meeting: Improving the Safety of
Women on College Campuses, University of Kentucky, USA.
Bak, R. S., Due, L., Hareskov, A., Kvistgaard, S. S., Houe, M., Parding, S., Rosenkilde,
B., Schmidt, L., Volder, I. C. (2013). Deltagelse på konferencen Synlighedsdagen om
Skam og Skyld efter Overgreb, Aarhus.
Bak, R. S., Due, L., Hareskov, A., Kvistgaard, S. S., Houe, M., Rosenkilde, B., Schmidt,
L., Volder, I. C. (2013). Temaeftermiddag, besøg af Anklagemyndigheden ved Dorte
Møller Andersen, Aarhus.
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Bak, R. S., Due, L., Hareskov, A., Kvistgaard, S. S., Houe, M., Rosenkilde, B., Schmidt,
L., Volder, I. C. (2013). Temaeftermiddag, besøg af Klinik for Selvmordsforebyggelse,
Aarhus.
Due, L., Hareskov, A., Kvistgaard, S. S., Rosenkilde, B., Schmidt, L. (2013). Konferencedeltagelse ved landsseminaret for danske voldtægtscentre, Odense.
Elklit, A. (2013). RVTS konferense om vold og overgreb mod børn. Bergen, 4-6 september.
Elklit, A. (2013). International society for studies of personality disorders. København,
16.-18. september.
Elklit, A. (2013). Forskernetværk på Hindsgavl om vold og overgreb mod kvinder 7.-8.
oktober.
Hansen, N.B. (2013). Deltagelse på kurset: Basic to Intermediate Statistics Using
SPSS, Aarhus Universitet.
Houe, M. (2013). Etablering af en sexologisk supervisionsgruppe.
Houe, M. (2013). Deltagelse i åbningen af Aalborg Universitets Sexologiske Forskningscenter, Aalborg.
Bak, R. S., Due, L., Houe, M., Rosenkilde, B., Schmidt, L., Volder, I. C. (2013). EMDRkursus, Aarhus.
Bak, R. S., Due, L., Houe, M., Rosenkilde, B., Schmidt, L., Volder, I. C. (2013). Kursus i
Compassion Focused Trauma Treatment, Aarhus.
Bak, R. S. (2013). Deltagelse i reception ved CSM, Aarhus.

Studiebesøg
Besøg på Center for Research on Violence Against Women (2013). University of Kentucky, USA. Bramsen, R. H.
Besøg i centret fra den tjekkiske organisation In Iustitia, o.s.

Formidlings- og kommunikationsaktiviteter
Undervisning og andre formidlingsaktiviteter
”Danmark bag facaden”, foredrag ved Rotary Odense (2013), Bramsen, R.H.
”Danske Voldtægtsofre: Evaluering af det offentlige hjælpesystem og den retslige
proces.” Oplæg for Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse (2013), Odense
Universitetshospital. Nielsen, L.H. & Hansen, N. B.
Deltagelse i film om unges seksuelle grænser (2013), Sex og Samfund, København.
Jensen, A.H.
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”Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus.” Konference om Seksuelle Overgreb
– forebyggelse og behandling (2013), Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk
Universitet. Nielsen, L.H.
”Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus.” Oplæg på Institut for Retsmedicin
(2013), Aarhus Universitet. Nielsen, L.H.
Fokusgruppe med unge med anden etnisk baggrund, afprøvning af undervisningsmateriale (2013), Aarhus. Due, L., Eriksen, S. B., Kvistgaard, S. S.
Fokusgruppe med studerende, afprøvning af kampagnemateriale (2013), Aarhus Universitet. Kvistgaard, S.S.
Fokusgruppe med studerende, afprøvning af kampagnemateriale (2013), Aarhus Statsgymnasium Kvistgaard, S.S.
”Interpersonelle traumer, med særlig vægt på seksuelle overgreb og voldtægt.” Undervisning på Psykologisk Institut (2013), Syddansk Universitet. Nielsen, L.H.
Oplæg om ph.d. projekt med titel ’’Danske voldtægtsofre: Den retslige proces og evaluering af det offentlige hjælpesystem’’ på fagligt møde i Dansk selskab for Krise og
Ulykkesforebyggelse. Hansen, N.B.
Oplæg på Kvindemuseet på FN´s internationale dag mod kvindevold omkring centrets
kampagne i 2013, Aarhus. Kvistgaard, S. S.
Planlæggelse og afholdelse af Synlighedsdagen om Skam og Skyld efter Overgreb
(2013), Aarhus. Kvistgaard, S. S.
Præsentation for Retslægerådet om PTSD 7. november 2013. Elklit, A.
”Psykologiske følger efter seksuelle overgreb”. Undervisning på Klinisk Retsmedicin
(2013), Aarhus Universitet. Nielsen, L.H.
”To ph.d.-projekter på Center for Voldtægtsofre.” Oplæg for Fokusgruppen Familieliv
Uden Vold (2013), Mødrehjælpen, Aarhus. Nielsen, L.H.
Undervisning af 3 folkeskoleklasser på Søndervangsskolen (2013), Aarhus.. Due, L.,
Kvistgaard, S. S.
Undervisning af jordmoderstuderende omkring voldtægtsramte (2013), Aarhus. Jensen, A.H.
Undervisning af kontorelev (2013), Aarhus Universitetshospital. Schmidt, L.
Undervisning af lokalpolitiet i Aarhus omkring voldtægtsramte (2013), Aarhus Politi.
Jensen, A. H., Parding, S. E.
Undervisning af lægesekretærstuderende (2013), Aarhus Universitetshospital, Schmidt,
L.
Undervisning af lægestuderende (2013), Aarhus Universitet. Christensen, P. E., Ingemann, O., Jensen A. H., Nielsen, L.H.
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Undervisning Ungekontakten (2013), Aarhus.. Kvistgaard, S. S., Rosenkilde, B.
Undervisning om vejledning og støtte til pårørende til voldtægtsofre ved Center for
Voldtægtsofre i Ålborg (2013). Bak, R. S.
Undervisning på Hindsgavl Slot omkring behandling til kognitivt funktionsnedsatte,
(2013). Jensen, A. H.
Undervisning på Klinik for Selvmordsforebyggelse omkring behandling af voldtægtsramte (2013), Aarhus. Jensen, A. H..
”Voldtægtsofres vej gennem det retslige system i Danmark.” Konference om Seksuelle
Overgreb – forebyggelse og behandling (2013), Videnscenter for Psykotraumatologi,
Syddansk Universitet. Nielsen, L.H.
Undervisning og oplysning om politiet til deltagere i STEPS-gruppebehandling.
07.03.13 og 14.06.13. Christensen, P.E.
Undervisning og oplysning om sex og seksualitet til deltagere i STEPS-gruppebehandling. 28.02.13 og 30.05.13. Houe, M.

Intern undervisning og kommunikation
Centret afholder jævnligt tværfaglige konferencer, hvor alle faggrupper (sygeplejersker,
retsmedicinere, politi, psykologer samt administrativt personale). På de tværfaglige
konferencer bliver en sag gennemgået, og hver faggrupper fortæller om arbejdet med
den konkrete sag. Sagerne er anonymiseret, og der er indhentet tilladelse fra klienten
til at diskutere sagen.
Rundvisning på Politigården af nyt personale ved CfV, flere gange i løbet af året.
Christensen, P.P, & Albertsen, E.
Steps stop-op. Intern faglig udvikling med fokus på projektet STEPS.
Bak, R. S., Due, L., Hareskov, A., Kvistgaard, S. S., Houe, M., Rosenkilde, B., Schmidt,
L., Volder, I. C.
Nyhedsbrev henvendt til centrets personale og sammarbejdspartnere
Kvistgaard, S.S, Parding, S.
Nyt fra nøglesygeplejersken henvendt til centrets sygeplejersker
Helle, H., Nymark, M.
Supervision af retsmedicinske læger, Retsmedicinsk Institut, AU.
Jensen, A.H.

Møder og samarbejde
Deltagelse i Nationale arbejdsgrupper i forbindelse med oprettelse og etablering af Børnehuse i Danmark. Samarbejdsaftaler og metodebeskrivelser.
Christensen, P.E & Albertsen, E.
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Planlægningsmøder indfør Synlighedsdagen 2013 sammen med Christine Centret, Kvisten, Joan-søstrene, PFSK, KRIS og CSM-midtnord.
Kvistgaard, S.S.
Den 1. oktober åbnede de nationale børnehuse. Der har været møder med Børnehus
Midt og Nord.
Vesterby, A. Ingemann-Hansen, O., Frost, L., Christensen P.E & Jensen, A.H.
Møder og workshops med socialstyrelsen, Rambøl samt Center for Seksuelle overgreb,
Rigshospitalet og Rambøl og Centret i København vedrørende Projekt Behandling til
kognitivt funktionsnedsatte udsat for seksuelle overgreb.
Jensen. A.H., Rosenkilde, B. & Bak, R.S.
Netværksarbejde, sparring og bestyrelsesmøder, CMS-midtnord.
Bak, R.S.
Møder med Zonta Aarhus 1996.
Jensen, A.H., & Kvistgaard, S.S.
Møde med Sex og Samfund.
Jensen, A.H., & Kvistgaard, S.S.

Hjemmesider etc.
www.voldtaegt.dk
Centrets sider på auh.dk
Facebookgruppen Stop Voldtægt
Undervisningsmaterialet www.sandhedogkonsekvens.dk
Patientnetværket www.seksuelleovergreb-netvaerk.dk (i samarbejde med Center for
Seksuelle overgreb ved Rigshospitalet, Sundhed.dk og Danske Regioner).

Brevkasse og kontakt til studerende
Center for Voldtægtsofre har brevkasser på hjemmesiden www.voldtaegt.dk og på patientnetværket www.seksuelleovergreb-netvaerk.dk, hvortil voldtægtsramte, pårørende, skoleelever og andre interesserede kan sende spørgsmål. Centret får årligt mere
end hundrede henvendelser. Spørgsmålene bliver som regel besvaret af en af centrets
psykologer eller af informationsmedarbejderen.
Centret samarbejder også med cyberhus.dk og besvarer de spørgsmål om seksuelle
overgreb, som Cyberhus’ brugere stiller.
Center for Voldtægtsofre bliver desuden jævnligt kontaktet telefonisk af studerende,
der har spørgsmål om voldtægt og voldtægtsramte. Da én af centrets centrale opgaver
er at formidle viden, svarer vi på alle spørgsmål. Centrets personale er blevet interviewet af såvel folkeskole- og gymnasieelever som studerende ved Danmarks journalisthøjskole.
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Pressekontakt og medieomtale
Dato

Type

Citeres

Overskrift

Meide

21.01.13

Artikel

Jensen, A.H.

Voldtaget? Du havde
jo også nedringet
kjole på….

MetroXpress

22.01.13

Lille Artikel

Jensen, A.H.

Opdrag på hinanden!

MetroXpress

03.02.13

Interview

Jensen, A.H.

Samme straf for
voldtægt.

P4 Radioavisen

03.02.13

Interview

Jensen, A.H.

Voldtægter skal ligestilles.

TV-Avisen DR1

03.02.13

Lille artikel

Jensen, A.H.

Stangstiv? Så er det
da ikke så slemt at
voldtage dig.

MetroXpress

08.02.13

Radio-udsendelse

Projekt omkring
overgreb imod funktionsnedsatte

P4

08.02.13

Artikel

Jensen, A.H.

Udviklingshæmmede
får hjælp mod voldtægt

Berlingske.dk

08.02.13

Artikel

Jensen, A.H.

Får hjælp mod voldtægt

TV2oj.dk

08.02.13

Artikel

Jensen, A.H.

Udviklingshæmmede
får hjælp mod voldtægt

DR.dk

01.03.13

Lille artikel

23.03.13

Artikel

Birkler, R.D.

Partyscanner skal
forhindre drugrape

B.dk

23.03.13

Artikel

Jensen, A.H.

Ekspert: Partyscanner vil skabe unødig
frygt

B.dk

08.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Psykolog frygter frifindelse for søvnsex

MetroXpress

09.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Psykolog advarer
mod frifindelse for
søvnsex

MetroXpress
Kbh, Aarhus

10.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Citathistorie: Sexfri- Ritzau
kendelse skaber frygt
hos kvinder

10.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Sexfrikendelse skaber frygt hos kvinder

Ekstrabladet.dk

11.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Sexfrikendelse skaber frygt hos: kvinder

Metro Xpress

Hjælp til handicapSocialrådgivepede, der har oplevet ren
seksuelle overgreb
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Dato
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Citeres

Overskrift

Meide

11.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Frifindelse for sexDagens.dk
overgreb i søvne skaber frygt

12.04.13

Artikel

-

Danske mænd:
Sådan lever vi med
sexomni

Metro Xpress

27.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Citathistorie fra Information

Ritzau/ Information

27.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Kan man voldtage i
søvne?

Information.dk

27.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Opsigtsvækkende
sag om søvnsex
rejser nye retslige
problemer

Information

27.04.13

TV-indslag

Jensen, A.H.

Ny kampagne forsøger at gøre op med
fordomme om voldtægtsofre

DR1 TV-Avisen

27.04.13

Radio-indslag

Jensen, A.H.

”At gå kold er ikke
kriminelt – voldtægt
er”

Radioavisen P3

27.04.13

Artikel

Ny video og kampagne fra Center for
Voldtægtsofre

AUHs nyhedsbrev

30.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Center for Voldtægtsofre udgiver
video på nettet

Region Midtjylland

30.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Kampagne skal
punktere myter om
voldtægt

Aarhus Stiftstidende

30.04.13

Artikel

Jensen, A.H.

Voldtægt er aldrig
din egen skyld

DR.dk

Radioudsendelse, hovedhistorie

Jensen, A.H.

Center for Voldtægts- P4 + P4 Faceofres nye kampagne book

?.05.13

Webopslag

-

Ny video: Voldtægt
sker ikke kun som et
overfald på gaden

Girltalk

06.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

Kampagne skal
ændre holdning til
voldtægt

jp.dk

06.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

”Det er aldrig okay at Dagbladetvinge andre til sex”
tRingSkjern.dk

06.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

”Din egen skyld du
blev voldtaget”
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06.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

Se billederne: Så
fræk er kampagnen mod voldtægt i
Aarhus

Dagens.dk

06.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

Det er aldrig okay at
tvinge andre til sex

Berlingskes
netavis

06.05.13

Artikel

Voldtægt er aldrig
din egen skyld

DR.dk

07.05.13

Lille artikel

Jensen, A.H.

Opgør med voldtægtsfordomme

JP Aarhus

07.05.13

TV-indslag

Jensen, A.H.

Centrets kampagne
og video

Go’aften danmark TV2

08.05.13

Facebook-post

Den eneste, der er
skyld i voldtægt, er
den der voldtager

Dansk Kvindesamfund (Facebook)

13.05.13-

TV-udsendelse

Jensen, A.H.

Interview med Anja
Hareskov Jensen
ang. centrets kampagne

TV2 Østjylland,
Go’ aften østjylland

20.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

Citathistorie: Politiet
nøler i voldtægtssager

Ritzau

21.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

Politiet nøler i sager
om voldtægt

MSN Danmark

21.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

Politiet nøler i sager
om voldtægt

Metro Xpress

21.05.13

Artikel

Jensen, A.H.

Voldtægtsofre må
vente i måneder på
retssag

Politiforbund.dk

19.06.13

Lille artikel

Nedtælling

JydskeVestkysten

20.08.13

Artikel

Jensen, A.H.

Usmagelig chili-jokeskaber vrede

Metro Xpress

21.08.13

Artikel

Jensen, A.H.

Chili-Klaus er usmagelig

LGBT Danmark

16.09.13

Lille artikel

Seksuelle overgreb
fortsat stort problem
i Danmark

RegionMidtjylland.dk

17.09.13

Notits

Aarhus sætter Parding, S.ort på sexovergreb

Århus Stiftstidende

17.09.13-

Artikel

Voldtægtsofre tør
ikke gå til politiet

Ritzaus, mx.dk

15.05.13

18.09.13

Jensen, A.H.
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18.09.13

Artikel

Jensen, A.H.

Kvinder anmelder
ikke voldtægt

Dr.dk

17.10.13

Artikel

Jensen, A.H.

Det stærke køn som
offer

Dr.dk

17.10.13

Radio-udsendelse

Jensen, A.H.,
Elklit, A.

Det stærke køn som
offer

P1 dokumentar

18.10.13

Artikel

Politiker i tv-program: Højtuddannede bliver ikke
voldtaget

Jp.dk

Parding, S.

LA-ordfører: Højtuddannede kvinder
bliver ikke voldtaget

mx.dk, viborgfolkeblad.dk

Parding, S.

Jp.dk
To tredjedele af alle
voldtægtssager, hvor
der er en sigtet,
droppes

18.10.13- Artikel
19.10.13
14.11.13

Artikel

21.11.13

Notits

Penge til Center for
Voldtægtsofre i Aarhus

22.11.13

Artikel

Angst og depression i Psykolog Nyt
relation til voldtægtsofre

24.11.13

Notits

Åbent møde om
seksuel vold mod
kvinder

JP Aarhus

20.11.13- Notits

Fokus på seksuel
vold mod kvinder

Århus onsdag,
Århus Stiftstidende,

Zonta støtter voldtægtsofre

Århus Stiftstidende

Angst blandt voldtægtsofre

Kristeligt Dagblad

24.11.13
24.11.13

Notits

29.11.13

Notits
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NewParding,
S.aq, Radio
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Centrets styregruppe 2013
Anja Hareskov Jensen

Claus Danø

Ledende psykolog, cand. psych.
Center for Voldtægtsofre
Skadestuen
Aarhus Universitetshospital

Politikommissær
Personfarlig Kriminalitet
Østjyllands politi

Anette Bäckström
Afdelingssygeplejerske
Skadestuen
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Aarhus Universitetshospital
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Speciallæge i retsmedicin, ph.d.
Retsmedicinsk Institut
Aarhus Universitet

Stine Schou Kvistgaard
Projektleder
Center for Voldtægtsofre
Skadestuen
Aarhus Universitetshospital

Ask Elklit
Professor, cand. psych.
Videnscenter for Psykotraumatologi
Syddansk Universitet
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Kommunikationsmedarbejder
Center for Voldtægtsofre
Skadestuen
Aarhus Universitetshospital
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