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FORORD
Vigtige skridt i retningen af opnåelse af mål, som vi har kæmpet for igennem flere år, blev
taget i 2011 og fortjener at blive dvælet lidt ved. I april 2011 fremsatte SF et
beslutningsforslag, der havde til formål at forbedre og ensarte forholdene på landets
voldtægtscentre. Beslutningsforslaget pegede på forbedringer på områder som CfV igennem
en årrække har haft fokus på heriblandt udvidelse af tidsgrænsen for, hvornår der kan søges
hjælp ved centrene, tilbud til pårørende, muligheden for at tilbyde gruppebehandling og
tilknytning af socialrådgiver, der kan hjælpe de ramte med de mange sociale problematikker,
som ofte opstår i kølvandet på en voldtægt. Som følge af beslutningsforslaget blev der i
november 2011 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle centrene i landet,
regionerne samt sundhedsstyrelsen. Arbejdet med mere præcist at pege på, hvilke
forbedringer der kan implementeres, begyndte. Dette skridt er vigtig i forhold til at få gjort
noget ved den urimelige forskelsbehandling som er en følge af, at man forskellige steder i
landet har haft meget forskellige tilbud til voldtægtsramte. Desuden er der et vigtigt
samfundsmæssigt signal i, at politikkerne i disse sparetider peger på, at netop behandlingen
af dem, der har været udsat for voldtægt og andre former for overgreb, skal foregå på så
optimal en måde som overhovedet muligt. Det er en erkendelse og anerkendelse af, hvor
hårdt man er ramt, når man har været udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg. Samtidig er
det en signalering af, at det ikke skal være den enkelte ramtes egen opgave at finde frem til
behandling, men at det netop er samfundets opgave at træde hjælpende til i så vanskelig en
situation. Der er således taget skridt både i retningen af at forbedre forholdene for de ramte
men ligeså vigtigt i retningen af en holdningsmæssig tilkendegivelse af støtte til de ramte.
Andre steder halter det dog stadigt gevaldigt i forhold til at sikre de ramtes vej igennem de
systemer, de ofte konfronteres med, efter at de har været udsat, og der er akut behov for, at
der skrides ind og skabes forandringer. International forskning peger entydigt på, at netop
den måde de ramte mødes på af systemer – det være sig det sundhedsfaglige, det
politimæssige og/eller det retslige system – er af afgørende betydning for, hvordan de
kommer sig efter et overgreb. De officielle systemer kan faktisk skade de ramte ydereligere
via deres måde at møde dem på, hvilket i litteraturen kaldes sekundær viktimisering. Den
nyeste forskning peger på, at mange faktorer som tidligere har været anset som nogle af de
mest betydningsfulde prædiktorer i forhold til, hvorvidt man udviklede PTSD (Posttraumatisk
stressforstyrrelse) efterfølgende et overgreb (såsom om der var tale om overgreb begået af
en fremmed eller af en kendt person, og om der blev anvendt fysisk vold og eventuelt trusler
med våben) har vist sig at være af mindre betydning for de ramtes psykiske vanskeligheder
på lang sigt, i forhold til hvordan de oplevede sig mødte af politi, læger, psykologer og
retsvæsnet. Denne konklusion er i tråd med vores oplevelser, hvor det er meget tydeligt, at
en oplevelse af at blive dårlig behandlet, ikke troet på eller af at der bliver sat
spørgsmålstegn ved det, der fortælles, i høj grad betyder en forværring af de ramtes tilstand.
I forlængelse heraf er det meget tydeligt, at det forlænger og forstærker de psykiske
følgevirkninger, når der går meget lang tid fra overgrebet har fundet sted, til der afsiges dom
i en eventuel retssag. Retningslinjer fra Justitsministeriet siger, at der maksimalt må gå 60
dage, fra sigtelse af den formodede gerningsmand, til sagen indbringes for retten. Disse
retningslinjer overholdes på ingen måde, hvilket er til stor skade for de ramte. Det er tydeligt,
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at for mange er det ikke muligt rigtigt at komme i gang med at genskabe sit liv, før der har
været en endegyldig afslutning på sagen. Dette er helt forståeligt, idet kvinderne ved, at de
ved retssagen skal fortælle om overgrebet igen i en sammenhæng, hvor der er flere
fremmede til stede, og at de eventuelt risikere at møde gerningsmanden igen. Dette er et
voldsomt pres.
Det er derfor vores anbefaling, dels at der strammes alvorligt op, så sagerne meget hurtigere
kommer til en afslutning i forhold til retssystemet, og dels at der skabes mulighed for i
lovgivningen, at kvinderne kan videoafhøres, således at de relativt kort tid efter overgrebet
afgiver deres forklaring på video, og at deres rolle i en eventuel retssag dermed er overstået,
og de er fri for at gå i måneder og ind imellem år og frygte at skulle afgive forklaring og møde
gerningsmanden igen. Det kan ikke understreges nok, hvor skadeligt dette er for processen i
forhold til at komme sig efter et overgreb. Hvis de ramte har en oplevelse af, at blive dårlig
behandlet i retssystemet vil dette have afgørende betydning for omfanget og graden af de
psykologiske følgevirkninger de plages af.
I 2011 blev det tydeligt at vores center repræsentere et af de fremmeste steder for
behandling af voldtægtsramte i verdenen. Vi havde besøg af behandlere fra Holland, og som i
tankerne om, hvordan et fremtidig center hos dem skal formes, ville tage udgangspunkt i,
hvordan centret her er organiseret, og hvilken type behandling der tilbydes. Vi havde
ligeledes besøg fra en lille delegation fra Bergen, som også være interesseret i vores måde at
arbejde på. Dette er selvsagt en cadeux – og samtidig forpligter det i forhold til at blive ved
med at forbedre vores behandling og organisering til gavn for de kvinder og mænd, der har
været udsat for voldtægt og forsøg herpå.
Centret lader sig også inspirere udefra, hvilket har betydet, at vi i efteråret 2011 startede en
ny type behandling efter hollandsk model. Målgruppen for behandlingen er unge piger og
kvinder mellem 13 og 24 år, som har været udsat for voldtægt for mere end 2 mdr. siden.
Med hjælp fra forskellige fonde (se nedenfor) har vi fået oversat de hollandske
behandlingsmanualer, og de første individuelle forløb samt gruppeforløb med både unge
kvinder og sideløbende deres forældre har været gennemført med meget stor succes. Vi
glæder os meget til at fortsætte arbejde ud fra dette koncept.
Til hjælp til vores projekter har centret fået økonomisk støtte fra flere fonde: Trygfonden,
Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond, Dr. Margrethe og Prins Henriks fond, Antikvar Carl
Julius Petersens hjælpefond, Aase og Ejnar Danielsens fond samt fra Det Kriminalpræventive
Råd
Centret ønsker hermed at udtrykke vores store taknemmelighed for denne støtte, uden hvis
hjælp, projekterne ikke ville kunne gennemføres.
Anja Hareskov Jensen
Ledende psykolog
Center for Voldtægtsofre
Aarhus Universitetshospital
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CENTRETS ARBEJDE
Beskrivelse af centrets tilbud
Sara Parding, Informationsmedarbejder
Center for Voldtægtsofre
Center for Voldtægtsofre (CfV) er en akut,
døgnåben modtagelse ved Skadestuen på
Aarhus
Universitetshospital.
Centret
henvender sig til kvinder, mænd og børn
fra 12 år i Region Midtjylland, der har
været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. CfV’s normale tilbud dækker
henvendelser op til en uge efter et
overgreb. Centret kører dog jævnligt
behandlingsprojekter, hvor tidsgrænsen er
udvidet.

bliver prøver og dokumentation fra den
retsmedicinske undersøgelse gemt i tre
måneder. Dette giver den voldtægtsramte
tid til at overveje en eventuel anmeldelse.
Alle voldtægtsramte 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.

Det er gratis at henvende sig, og tilbuddet
er det samme, uanset om overgrebet er
meldt til politiet eller ej. Man kan henvende
sig direkte i centret, og man behøver ikke
nogen henvisning.

Der er mulighed for at få et bad efter
undersøgelsen. Voldtægtsramte kan også
overnatte i centret, hvis de har brug for
det.

På centret bliver man mødt af en
specialuddannet sygeplejerske, der giver
støtte og omsorg. Hvis overgrebet ikke er
meldt til politiet, kan sygeplejersken
hjælpe den voldtægtsramte med at afklare
om hun/han ønsker at anmelde det. Hvis
den voldtægtsramte ønsker at anmelde
overgrebet,
kontakter
sygeplejersken
politiet, som kommer til centret for den
første afhøring. Sygeplejersken kan også
være behjælpelig med at kontakte den
voldtægtsramtes pårørende, som kan
komme til centret.
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.
Hvis overgrebet ikke er meldt til politiet,
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Center
for
Voldtægtsofre
tilbyder
efterfølgende samtaler med en psykolog.
Psykologen
kontakter
den
ramte
næstkommende hverdag, og tilbyder som
regel en første samtale inden for et par
dage. Antallet af psykologsamtaler vil
afhænge af, hvad den voldtægtsramte har
brug for.
Hele tilbuddet er gratis. Undersøgelse og
behandling er frivillig, og det hele foregår
under diskretion.
Center for Voldtægtsofre i Aarhus er 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 centrets
forskningsprojekter på side 20 og frem.

STATISTISKE OPLYSNINGER
Henvendelser i centret
Samlet antal af henvendelser
I 2011 behandlede centret i alt 177 kvinder og 2 mænd1. De allerfleste (116) sager drejede
sig om overgreb, der var sket inden for en uge. At tage sig af akutte henvendelser er centrets
kerneydelse, og statistikken i nærværende årsrapport er baseret på disse.
Udover de 116 nye henvendelser blev CfV kontaktet af 13 personer, der var blevet voldtaget
og havde fået behandling i centret tidligere år. Det drejer sig om personer, der 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.
Tillige fortsatte 23 psykologforløb med personer, der var blevet voldtaget og havde henvendt
sig i centret i 2010.
I efteråret 2011 påbegyndte centret et nyt projekt, der er henvendt til unge mellem 13 og 24
år, der er blevet udsat for overgreb for mere end 2 måneder siden. Der er ingen øvre
tidsgrænse. Projektet er et manualiseret psykologforløb på 10 samtaler, og der er mulighed
for både individuel og gruppebehandling. Som noget ganske særligt bliver forældre til unge
mellem 13 og 17 år tilbudt et parallelt forløb, der hjælper dem med at håndtere deres egne
og den unges reaktioner efter overgrebet. Centret påbegyndte 27 behandlingsforløb inden for
projektets rammer i 2011. Du kan læse mere om projektet på side 20.
Tabel 1: samlet antal henvendelser 2011
Type henvendelse

Antal

Kvinder

116

114

2

Genhenvendelser fra
tidligere år

13

13

0

Psykologforløb forts. fra
2010

23

23

0

Projektforløb
(>2 måneder)

27

27

0

179

177

2

Akutte henvendelser (<
1 uge)

I alt

Mænd

1

På trods af at 99% af dem, der henvendte sig i 2011, 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.
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Mere om de akutte henvendelser
I 2011 henvendte sig 116 personer akut i Center for Voldtægtsofre. Heraf var 2
drenge/mænd. Som man kan se i tabel 2, har antallet af henvendelser været lidt lavere de
sidste par år. Også på landsplan har antallet af anmeldelser til politiet været lavere i 20102011 end det har været de seneste mange år2. Centret ved ikke, om faldet i antallet af
henvendelser/anmeldelser afspejler et reelt fald i antallet af overgreb, eller om det bare er
færre, der henvender sig i centret/til politiet. De foreløbige tal fra 2012 viser, at centret igen
får flere henvendelser.
I tabellen ses også et stort fald i antallet af henvendelser fra 2007 til 2008. Grunden til dette
fald er, at centrets tilbud i 2007 blev begrænset fra henvendelser inden for 6 måneder efter
et overgreb til henvendelser inden for få døgn efter et overgreb. Begrænsningen blev
gennemført i efteråret 2007 grundet ressourcemangel. På grund af de skiftende tidsgrænser
er det svært at sammenligne tallene i tabel 2.
Tabel 2: Akutte henvendelser 1999-2011
Antal
henvendelser

Kvinder

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

111

1

2003

117

115

2

2002

101

100

1

2001

105

105

0

2000

83

77

6

5

5

0

1429

30

År

1999**
I alt

1458*

Mænd

* I år 2005 blev et 8-årigt barn henvist til og undersøgt ved centret. Børn henvises sædvanligvis ikke til centret, men
til børneafdelingen på Skejby Sygehus.
** Centret åbnede 1. november 1999

2

Danmarks statistik, www.statistikbanken.dk tabel STRAF11
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Antal henvendelser fordelt på året
Antallet af nye henvendelser i de forskellige måneder svinger meget fra år til år. I år 2011 var
der flest henvendelser i juni og august. (Se diagram 1).

Diagram 1: Antal henvendelser fordelt på året, 2011
(n=116)
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4
2
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Gennemsnit 2006-2010 (n=698)

Tid efter overgrebet
I diagram 2 kan man se, at langt de fleste (82% i 2011) henvender sig i centret inden for 3
døgn efter overgrebet. Der er få der henvender sig 4-7 døgn efter overgrebet, mens 14 % er
kommet mere end en uge efter overgrebet. Disse henvendelser falder uden for centrets
normale tilbud. Sagerne er blevet accepteret alligevel f.eks. fordi overgrebet er sket i
udlandet, og den ramte derfor
Diagram 2: Tid efter overgrebet 2011
ikke har haft mulighed for at
(n=116)
søge hjælp tidligere, eller fordi
man fra politiets side har bedt
CfV
om
at
tilbyde
psykologbistand til den ramte.
Normalt vil der ikke blive tilbudt
sporsikring i disse sager, da de
fleste
spor
efter
gerningsmanden
vil
være
forsvundet fra den ramtes krop
og tøj.

Umiddelbart efter overfaldet (inden
for 12 timer)

22%

1-3 døgn
4-7 døgn

60%
3%

> 7 døgn
Uoplyst

14%
1%

0% 10 20 30 40 50
% % % % %

60
%
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%
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Henviser
Godt halvdelen af dem, der henvendte sig i centret i 2011, blev henvist til centret af politiet.
En tredjedel fandt selv frem til centret, og godt 10% blev henvist hertil af læger/hospitaler
eller andre instanser (se diagram 3).
Diagram 3: Henviser 2011
(n=116)
Læge/hospital
4%

Andet
8%

Ikke oplyst
1%

Politi
53%

Selvhenvendelse
34%

Politianmeldte
Politianmeldelse
En majoritet (i alt 67%) af dem, der
henvender sig i Center for Voldtægtsofre,
vælger også at melde overgrebet til
politiet (se diagram 4). På centret kan
sygeplejersken være behjælpelig med at
kontakte politiet, og der er også nogle, der
vælger at anmelde uger eller måneder
efter overgrebet. De fleste (59%) har dog
kontaktet politiet allerede før, de kommer
til CfV, og, som man også kan se i
diagram 3 ovenfor, er det ikke sjældent
politiet, der henviser den ramte til centret.
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Diagram 4: politianmeldte 2011 (n=116)

Efteranmeldt
5%
Anmelt på
centret
3%

Ikke oplyst
1%

Ikke anmeldt
32%

Anmeldt før
henvendelse i
centret
59%

Diagram 5: politianmeldte 2007-2011
I diagram 5 til højre, bliver antallet
af politianmeldte de seneste
år sammenlignet.
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2011 (n=115)

2009 (n=132)

Grunde til ikke at melde overgrebet
Der var mange forskellige grunde til, at ca. en tredjedel af dem, der henvendte sig i CfV
sidste år, valgte ikke at melde overgrebet til politiet. De mest almindelige grunde var
traumebetinget oplevelse af egen skyld og frygt for repressalier fra gerningsmanden.
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Tilbud ved centret
Godt 40% af dem, der henvendte sig i centret i 2011, modtog det fulde tilbud med
sygeplejelig omsorg, retslægelig undersøgelse og efterfølgende samtaler med en psykolog (se
side 6 for en udførligere beskrivelse af centrets tilbud).
Ca. lige så mange blev kun behandlet af sygeplejerske og/eller læge. De fleste af disse havde
dog telefonisk kontakt til centrets psykologer. 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 godt 15 % der slet ikke har kontakt til centrets psykologer. Nogen gange er det 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, at centrets psykologer på trods af gentagne forsøg per både telefon og
brev ikke lykkes at komme i kontakt til den ramte.
Der er også omkring 13 %, der udelukkende er i psykologbehandling i centret. Typisk drejer
det sig om sager, hvor den voldtægtsramte henvender sig i centret et stykke tid efter
overgrebet. Man udfører i disse sager ikke sporsikring, da de fleste fysiske spor efter
gerningsmanden og overgrebet forsvinder i løbet af få dage.

Diagram 6: Tilbud ved centret
2011 (n=116)
Sygepl. og tlf kontakt til psyk.

3%

Sygepl., læge og tlf. kontakt til psyk.

21%
13%

Psykolog
Sygepl. og psykolog

6%
41%

Sygepl., læge og psykolog
Sygepl. og læge
Ikke oplyst

16%
1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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De voldtægtsramte
Aldersfordeling
De allerfleste, der henvender sig i Center for Voldtægtsofre er unge. I diagram 7 nedenfor,
der viser antallet af henvendelser fordelt på de forskellige aldersgrupper, kan man se, at kun
22 af de 116, der henvendte sig i 2011, var ældre end 30 år. Den yngste, der henvendte sig i
centeret var 14 år. Centret modtager børn fra 12 år og opefter. Yngre børn bliver henvist til
Center for Børn udsat for Overgreb.
Over halvdelen (55%) af dem, der henvendte sig i centret i 2011 var mellem 14 og 20 år.
Denne aldersgruppe er dermed klart overrepræsenteret i statistikken. Dette er en af
grunderne til, at centret i 2011 påbegyndte et psykologisk behandlingsprogram særligt
udviklet til unge voldtægtsramte. Læs mere op projektet på side 20.

51-60 år; 6

Diagram 7: Alder
2011 (n=116)

41-50 år; 6
31-40 år;
10

14 år; 4
15 år; 7
16 år; 10
17 år; 15
18 år; 13
19 år; 8

21-30 år;
32

20 år; 7
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Boform og beskæftigelse
Også i forhold til de ramtes boform og beskæftigelse kan vi se, at der er mange unge, der
søger centret. En tredjedel af dem, der henvendte sig i 2011 boede sammen med deres
forældre, mens kun 5% boede sammen med en kæreste/ægtefælle. Der er også 35%, der
var i gang med en uddannelse. Se henholdsvis diagram 8 og 9.

Uoplyst
16%

Diagram 8: Boform
2011 (n=116)

Forældre
33%

Andet**
8%

Diagram 9: Beskæftigelse
2011 (n=116)
Uoplyst
22%

Arbejde
7%
Arbejdsløs
9%

Med andre*
5%
Institution
9%

Med
ægtefælle/
kæreste
5%

Alene
15%

Alene m
børn
9%

* Sammen med andre er f.eks. delelejlighed.

Uddannelse
35%

Andet*
27%

* Andet er f.eks. pensionist, fortidspensionist

** Andet er f.eks. højskole eller efterskole.

eller sygemeldt.

Den ramte påvirket af alkohol eller stoffer
Det er de ramtes eget udsagn og ikke prøver, der ligger til grund for nedenstående.

Diagram 10: Den ramte påvirket
2011 (n=116)
Alkohol +
stoffer
5%

Alkohol
46%
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Stoffer
3%

Andet
2%

Ikke oplyst
16%

Ikke
påvirket
28%

Godt halvdelen (i alt 56%) af de personer
som henvendte sig i centret i 2011, var
påvirket af alkohol, stoffer eller lignende.
Taget i betragtning at en stor del af de
voldtægtsramte møder gerningsmanden
til en fest eller på en bar (se side 18), er
denne
tendens
ikke
overraskende.
Centrets statistik skelner ikke mellem, om
det er den voldtægtsramte, der selv har
valgt at indtage stofferne, eller om det er
gerningsmanden, der har bedøvet den
ramte. (Se diagram 10)

Tidligere krænkelser og kontakt til psykolog/psykiatrien
Næsten halvdelen (48%) af dem, der
Diagram 11: Tidligere krænkelser
henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i
2011 (n=116)
2011 rapporterede at have været udsat for
seksuelle krænkelser eller andre overgreb
Incest/voldtægt/forsøg
18%
også før det aktuelle overgreb. Der synes at
være et mønster, som peger i retning af, at
15%
Vold
de piger eller kvinder, der flere gange har
Anden krænkelse
16%
været udsat for forskellige former for
seksuelle overgreb, ofte kan fortælle om
Nej
15%
skadelige relationer tidligere i deres liv, hvor
37%
Ikke oplyst
deres grænser er blevet overtrådt. Ikke
0%
10%
20%
30%
40%
nødvendigvis seksuelt, men som følge af
forskellige andre former for psykisk eller
fysisk grænseoverskridende adfærd. Hele
37% har dog ikke besvaret spørgsmålet. Se
diagram 11.
Da mange af dem, der henvender sig, har
tidligere erfaringer med overgreb, er det
ikke overraskende, at der også er mange (i
alt 53%), der har haft kontakt med
psykolog eller psykiater allerede før
henvendelsen i centret. Se diagram 12.
Også her er der mange, der ikke har
besvaret
spørgsmålet.

Diagram 12: Tidligere kontakt til
psykolog/psykiater
2011 (n=116)
Psykolog
Psykiater/psykiatrisk
hospital
Anden
Flere af
ovenstående
Nej

36%
5%
1%
11%
14%
33%

Ikke oplyst
0%

10%

20%

30%
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Om overgrebet
Voldtægtens karakter
Centret henvender sig til kvinder og mænd, der er
blevet udsat for voldtægt, forsøg på voldtægt eller
andre typer af seksuelle overgreb. Godt 70 % af
henvendelserne i 2011 skete på baggrund af voldtægt3.
I 14 % af sagerne husker den ramte intet fra
overgrebet, f.eks. på grund af bevidstløshed eller
på grund af alkohol- eller medicinindtag.

Tabel 3: Overgrebets karakter
2011 (n=116)
Overgreb
Voldtægt

3

68%

Voldtægtsforsøg

5%

Berøring/anden
chikane

5%

Husker intet

Fordelingen mellem forskellige typer af overgreb
er vist i tabel 3.

Procent

Ikke oplyst

16%
5%

Antal gerningsmænd
Lidt under hver 10. voldtægtsramt (9% i 2011) rapporterede, at der havde været flere end én
gerningsmand. Dette er ca. samme andel som de seneste mange år. (Se diagram 13)

Diagram 13: Antal gerningsmænd 2006-2011

90%
80%
70%

2006
2007
2008
2009

60%
50%
40%
30%

(n=136)
(n=177)
(n=136)
(n=132)

2010 (n=120)
2011 (n=116)

20%
10%
0%

3

1

>1

Uoplyst

Voldtægt er her defineret som indtrængning i skede, endetarm og/eller mund.
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Tvang og modstand
I diagram 14 til højre vises information om
de tvangsmidler, gerningsmændene har
brugt ved overgrebene. Som man kan se,
bruger mange gerningsmænd lidt eller
ingen vold (fastholdelse, trusler eller
hensættelse i en tilstand, hvor modstand
ikke er mulig). Diagram 15 nedenfor, viser
samtidigt,
at
en
stor
del
af
de
voldtægtsramte tydeligt markerer overfor
gerningsmanden verbalt, med gråd eller
ved at slå/prøve at flygte, at der er tale om
et overgreb.

Diagram 14: Type af tvang
2011 (n=116)
Verbale trusler

2%

Truende adfærd

2%

Fastholdelse

32%
7%

slag/spark etc
Trussel med genstand

3%

Hensat i tilstand, hvor
modstand ikke er muligt

14%
17%

Flere af ovenstående

23%

Ikke oplyst

Der kan altså godt være tale om voldtægt,
selv om der ikke er nogle blå mærker
eller andre fysiske skader.

0%

10%

20%

30%

7 % af de voldtægtsramte fortæller, at de
har været lammet i løbet af overgrebet (se
tabel 15). At blive lammet er en fysisk
reaktion som kan udløses, når man føler intens frygt og samtidigt bliver holdt fast eller ikke
kan flygte. Man bliver helt passiv, fordi musklerne lammes. Man kan ikke bevæge sig eller
skrige - stemmebåndet lammes nemlig også. Kropstemperaturen falder, og hos nogle
begynder kroppen at ryste ukontrollabelt. Man føler intet - mærker ingen smerte, men er i
øvrigt fuldstændig vågen og kan som regel huske alt bagefter. Denne reaktion er helt uden
for den ramtes kontrol – derfor er det mange, der efterfølgende har svært ved at forklare,
hvorfor de på et tidspunkt stoppede med at gøre modstand eller ikke kunne skrige.

Diagram 15: Type af modstand
2011 (n=116)
Verbal
Gråd

16%
2%

Prøver at komme væk

9%

Slag/spark etc.

9%

Flere af ovenstående

9%

Bevidstløs

1%
7%

Lammet*
Ingen modstand pga påvirkningsgraden

3%

Husker ikke

16%
28%

Ikke oplyst
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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Den ramtes 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. Når man
hører om voldtægter i medierne, er der ofte tale om en såkaldt overfaldsvoldtægt. En
overfaldsvoldtægt er en voldtægt, hvor den voldtægtsramte og gerningsmanden slet ikke
kender hinanden. Trods at denne type af voldtægt får mest opmærksomhed, er det ikke den
mest almindelige. Kun 19 (16%) af de 116, der henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i
2011 angav, at de slet ikke kendte voldtægtsmanden.
Det er meget mere almindeligt, at
gerningsmanden og den ramte kender
hinanden på forhånd. Hvis gerningsmanden og den voldtægtsramte har
mødt hinanden før overgrebet, kalder
man det en kontaktvoldtægt. Nogen
gange er voldtægtsmanden en ven eller
bekendt (36% i 2011), nogen gange en
kortere kontakt - f.eks. én man møder
til en fest eller i byen (20% i 2011).
Hvis gerningsmanden voldtager sin
nuværende eller tidligere kæreste eller
ægtefælle,
bliver
overgrebet
benævnt parvoldtægt. 16% af dem, der
henvendte sig i centret i 2011 fortalte,
at de var blevet voldtaget af en
partner, ekspartner eller af et andet
familiemedlem.
Tabel 4: Gerningssted
2011 (n=116)
Gerningssted
Gerningsmandens
arbejdsplads

Procent
2%
12%

Gerningsmandens bopæl

20%

Ramtes +
gerningsmandens bopæl

2%

Offentligt sted
Udendørs

20%
9%
23%

Andet

5%

Ikke oplyst

8%
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(Eks-)
partner/familie

16%

Ven/bekendt

36%

Kort kontakt

20%

Ukendt
(overfaldsvoldtægt)
Netkontakt
Ikke oplyst/husker
intet
0%

16%
4%
7%
10%

20%

30%

Gerningssted

Ramtes bopæl

Anden privat bolig

Diagram 16: Relation til gerningsmanden
2011 (n=116)

Som det fremgår af tabel 4, er over
halvdelen af overgrebene (54%) blev
begået i privat bolig, enten den ramtes
og/eller gerningsmandes bopæl (34%)
eller anden privat bolig (20%). Knap
hver fjerde overgreb blev begået
udendørs.

40%

Henvendelsernes geografiske spredning
Fordelt på Regioner
Center for Voldtægtsofre dækker sammen med Center for Voldtægtsofre i Herning hele
Region Midtjylland. Centret yder akut hjælp og støtte til voldtægtsramte med bopæl i
regionen, eller hvis overgrebet er sket i Region Midtjylland. I forhold til den akutte omsorg og
retslægelige undersøgelse afviser centret dog aldrig voldtægtsramte, der henvender sig. CfV,
Aarhus, yder psykologisk støtte til personer med bopæl i den østlige del af region
Midtjylland4.
Retsmedicinsk institut, der foretager sporsikring og undersøgelser i de politianmeldte sager,
dækker et større område end Region Midtjylland. Derfor tilbyder centret i politianmeldte
sager også sporsikring og medicinsk omsorg, hvis overgrebet er sket i dele af region
Syddanmark og dele af region Nordjylland. Hvis sager fra region Syddanmark eller region
Nordjylland ikke er politianmeldte, foregår undersøgelserne i stedet på Center for
Voldtægtsofre i henholdsvis Kolding og Aalborg.
Tabel 5 viser fordelingen efter bopæl. En stor majoritet (92 personer, 79%) af de 116
voldtægtsramte, der søgte centret i 2011, var bosat i Region Midtjylland.
Tabel 5: Bopælsregion 2011 (n=116)
Bopæl:

Aarhus
kommune

Resten af region
Midtjylland

Resten af
Danmark

Antal:

40

52

24

4

Kommunerne: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg,
og Syddjurs
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FORSKNINGSPROJEKTER
Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital er, sammen med Center for
Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, et nationalt videncenter om voldtægt. Centret bedriver
forskning både med fokus på den akutte behandling af voldtægtsramte og på andre
voldtægtsrelaterede områder. Nedenfor kan du læse om ét af de projekter, som centret
igangsatte i 2011. På side 22 er der en fortegnelse over alle centrets projekter.

STEPS: Ny, effektiv behandling af unge voldtægtsramte
Rikke Sophie Bak, Louise Due, Sara Parding og Maria Houe
Om behandlingen
Kvinder og mænd, som er blevet udsat for
voldtægt og andre seksuelle overgreb, har
en høj risiko for efterfølgende at opleve
svære psykologiske og fysiske symptomer,
især hvis de ikke modtager den passende
hjælp. Mange studier har vist, at kognitiv
adfærdsterapi kan være meget effektiv i
forhold til at mindske disse følgevirkninger
hos voldtægtsramte (Foa, Rothbaum &
Steketee,1993; Vickerman & Margolin,
2009). CfV startede derfor i september
2011 et nyt projekt med kognitiv
psykologbehandling til de unge, der har
været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.
Behandlingsprogrammet kaldes STEPS, og
er udviklet på Utrecht Universitetshospital i
Holland. Den hollandske model udmærker
sig ved, at de unge efter deltagelse i
projektet i langt mindre grad lider af blandt
andet Posttraumatisk Stressforstyrrelse,
angst og depression. De gode resultater
har i Holland været tydelige både
umiddelbart efter afsluttet behandling og
på lang sigt. Forventningerne til det danske
projekt har derfor været høje.
Projektet henvender sig til unge (m/k)
mellem 13 og 24 år fra hele Jylland og Fyn,
der har været udsat for voldtægt eller
forsøg på voldtægt for mere end to
måneder siden. Tilbuddet er gratis, man
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behøver ikke nogen henvisning og ligeledes
er politianmeldelse ikke en forudsætning
for at kunne deltage i tilbuddet.
De unge er blevet tilbudt et 8 ugers forløb
med kognitiv adfærdsterapi. Behandlingen
er enten foregået i grupper eller som
individuel terapi, alt efter den unges
behov. Som noget helt særligt er forældre
til unge under 18 år blevet tilbudt et
parallelt gruppeforløb, hvor der både
fokuseres på forældrenes egne reaktioner
og på, hvordan de bedst støtter deres
børn. Formålet med projektet er altså at
hjælpe både de voldtægtsramte unge og
deres forældre i bearbejdningen af det
skete samt i håndteringen af den
nuværende krisesituation.
Evalueringen
Ind til videre har 40 piger og kvinder
gennemført behandlingen. De ramte har
udfyldt et spørgeskema ved behandlingens
start, lige efter endt behandling og ved en
opfølgende samtale 6 måneder efter endt
behandling. Graden af traumatisering
(PTSD-symptomer) er blevet målt med
Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), og
negativ affektivitet og somatisering er
blevet målt med Trauma Symptom
Checklist (TSC). Forskellen på resultaterne
inden behandlingen og efter behandlingen
er målt ved hjælp af t-test.

Om kvinderne og deres overgreb
- Demografiske fakta:
De kvinder og piger, der har deltaget i
behandlingen er mellem 13 og 36 år.
Gennemsnitsalderen
er
19,4
år.
Beskæftigelsesmæssigt
er
70
%
studerende, 8 % i arbejde, 11 % arbejdsløse og 9% er sygemeldt eller lignende.
- Andre psykologiske problemer:
En forholdsvis stor del af kvinderne har lidt
eller
lider
af
andre
psykologiske
vanskeligheder:
• 33 % har lidt af selvskadende adfærd
hvoraf 9% stadig er selvskadende.
• 22 % har haft spiseforstyrrelser hvoraf
13 % stadig er spiseforstyrrede.
• 30 % har tidligere oplevet traumer
• 20 % har tidligere været i behandling.
- Overfaldet:
• 4 af 5 af deltagerne har været udsat for
en kontaktvoldtægt/forsøg på kontaktvoldtægt. De resterende har været
udsat for overfaldsvoldtægter eller
forsøg herpå.
• I 85 % af tilfældene er der kun én
gerningsmand og i de sidste 15 % af
tilfældene er der flere gerningsmænd.
• I 85 % af overgrebene har der været
tale om penetration (vaginalt, analt eller
oralt).
• I 11% af overgrebene er der mistanke
om drugrape.
• En tredjedel har meldt overgrebet til
politiet.

Resultaterne
De foreløbige resultater af behandlingen
viser, et signifikant fald i alle traumesymptomerne
lige
efter
afsluttet
behandling. Endvidere ses, at det store fald
i traumesymptomer er stabilt og at faldet i
symptomerne faktisk fortsætter efter endt
behandling. I forhold til nogle af de
somatiske symptomer ses dog kun et lille
fald. Antallet af piger/kvinder der lider af
Posttraumatisk Stressforstyrelse (PTSD)
falder markant både umiddelbart efter
behandlingen og på lang sigt.
• ved behandlingens start lider 75 % af
PTSD
• ved endt behandling lider 23,5 % af
PTSD
• ved den opfølgende samtale 6 måneder
efter behandlingen oplever så få som 11
% PTSD symptomer.
Alle de 40 deltagere har dog ikke besvaret
opfølgningsskemaet
endnu,
og
disse
resultater må derfor tages med forbehold.
Konklusion
Den
danske
behandling
er
stadig
forholdsvis ny og har på nuværende
tidspunkt et beskedent antal deltagere. Der
er ikke desto mindre allerede stærke
indikationer på, at de traumatiserede
kvinder i projektet profiterer på både kort
og lang sigt af den psykologiske STEPS
behandling.
Det er dog muligt, at behandlingen har
større effekt på visse grupper end på
andre. Fremtidens udfordring er derfor at
undersøge, hvem af de traumatiserede ofre
denne behandling er gavnlig for.
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FORSKNING OG FORMIDLING
Publikationer
Armour, C., Shevlin, M., Elklit, A. & Mroczek, D.: “A Latent Growth Mixture Modelling
Approach to PTSD Symptoms in Rape Victims”. Traumatology, 18, 20-28, 2011.
Armour, C., Elklit, A. & Shevlin, M. “The Latent Structure of Acute Stress Disorder: A Posttraumatic Stress Disorder Approach”. Psychological Trauma. 2011. Doi: 10.1037/a0024848,
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år siden. Aarhus: Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital.
Bak, R.S., Kvistgaard, S.S. & Parding, S. (2011). De stadig ramte, Psykolog Nyt, 665 (13) 1012.
Bak, R.S., Jensen, A.H., Madsen E.R. (2011). ”Time Passes but the Trauma Stays – The longterm Consequences of Rape” I: European Journal of Psychotraumatology, 1,135.
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Trauma Symptoms” I: European Journal of Psychotraumatology, 1,135.
Christiansen, D. & Elklit, A.: “Sex differences in PTSD”. In E. Ovuga (Ed.): Post Traumatic
Stress Disorders in a Global Context. (pp 113-142). ISBN 978-953-307-825-0. Rijeka,
Croatia: Intech. 2011. Http://www.intechopen.com/articles/show/title/sex-differences-in-ptsd
Lasgaard, M., Goosens, L., Bramsen, R. H., Trillingsgaard, T., & Elklit, A. (2011). “Different
sources of loneliness are associated with different forms of psychopathology in adolescence”.
Journal of Research in Personality, 45, 233-237.

Forskningsprojekter
Forskningsprojekter afsluttet i 2011
Jeg kan ikke kende mig selv igen: En undersøgelse af ofre for voldtægt, hvor overgrebet er
sket for > ½ år siden med opfølgende tilbud om gruppebehandling
Knudsen L., Bak R. & Madsen E.
Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge i Danmark (arbejdsgruppe rapporten).
Bramsen, R.
Posttraumatisk vækst hos voldtægtsofre.
Elklit, A.
The Latent Structure of Acute Stress Disorder.
Elklit, A.
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Forskningsprojekter i gang i 2011
Projekt omkring undersøgelse af eventuelle skadelige virkninger ved deltagelse i forskning, i
forbindelse med traumebehandling på Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital.
Bramsen, R.H.
Opbygning af international database i samarbejde med udenlandske voldtægtscentre.
Bramsen, R.H.
Fortsættelse af dataanalyse og publicering på baggrund af data fra Ph.d. projekt:Adolescent
Sexual Assault: Informing Prevention
Bramsen, R.H.
Fortsættelse af samarbejde med Regents Professor Mary P. Koss, University of Arizona i
forbindelse med opstart af longitudinelt studie blandt unge.
Bramsen, R.H.
Alkohol, medicin og narkotika i ofre for og gerningsmænd til voldtægt og voldtægtsforsøg:
Nye metoder til påvisning af drugrape
Birkler R.D. & Ingemann-Hansen O.
Er traumeforskning skadelig for voldtægtsofre?
Bonde, B. & Elklit, A.
STEPS – Psykologbehandling til voldtægtsramte teenagere og deres forældre
Jensen, A.H., Bak, R.
Tilfredshedsundersøgelse: en løbende undersøgelse bland de personer, der henvender sig i
Center for Voldtægtsofre
Bramsen, R.H.
Kan sms-påmindelser mindske risikoen for udeblivelser?
Hareskov J., Parding S., Kvistgaard S.
Læsionspatologi på voldtægtsofre: Læsionernes fordeling og særlige type på voldtægtsofre og
relationen til overgrebets karakter
Ingemann-Hansen O.
Does In-Home Sampling for test of Chlamydia trachomatis Improve the Post-Rape Follow-Up?
Ingemann-Hansen O.
Falske anmeldelser
Ingemann-Hansen O.

Side 23

Konferencer, høringer etc.
Kongres- og konferencedeltagelse med præsentation
Bramsen, R. H. (2011). Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. Konference om
seksuelle overgreb mod børn; Konference ved Forskningsnetværket, Hindsgavl.
Bramsen, R. H. (2011). Arbejdsgruppen om forebyggelse af seksuelle overgreb. Kønsbaseret
vold – fokus på unge og forebyggelse; Konference ved Voldobservatoriet under Kvinderådet.
Bramsen, R. H. (2011). Voldtægtsofre – sårbarhed, risiko og konsekvenser.
Psykotraumatologisk konference, ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for
Psykologi, Syddansk Universitet, Odense.
Bramsen, R. H., Lasgaard, M., Koss, M. P., Shevlin, M., Elklit, A., & Banner, J. (2011). Testing
a multiple mediator model of childhood sexual abuse on adolescent sexual victimization. The
12th European Conference on Traumatic Stress. Wien, Østrig.
Bramsen, R. H., Lasgaard, M., Koss, M. P., Elklit, A., & Banner, J. (2011). Adolescent sexual
victimization: A prospective study on risk factors for first time sexual assault. The 12th
European Conference on Traumatic Stress. Wien, Østrig.
Elklit, A.: Visions, experiences, problems: A decade with the Sexual Assault Centre in Aarhus.
Paper presented February 8th, 2011 to the Utrecht group visiting the Sexual Assault Centre in
Aarhus, Denmark.
Christiansen, D. & Elklit, A.: Secondary Victims of Rape. Poster presentation at the 12th
European Conference on Traumatic Stress Studies, Vienna, June 2-5, 2011.
Elklit, A. & Shevlin, M.: A Case Control Study Based on the Danish Registry System: Sexual
Victimization and Anxiety and Mood Disorders. Poster presentation at the 12th European
Conference on Traumatic Stress Studies, Vienna, June 2-5, 2011.

Øvrig deltagelse i konferencer, høringer, temadage, kurser etc.
Psykotraumatologisk Konference v. Videnscenter for Psykotraumatologi, Odense. Januar
2011. Bak, R.
DPSPS´ internationale heldagsseminar med Atle Dyregrov: Kriseintervention. Århus, april
2011. Bak, R.
12th European Conference on Traumatic Stress. Human Rights & Psychotraumatology. Wien,
Østrig. Juni 2011.- herunder Heldags work shop med Patricia Resick- “Treating Posttraumatic
Stress Disorder with Cognitive Processing Therapy” og halvdags work shop med Maryl|ène
Cloitre: “A Phase-Based Approach to Treating Complex PTSD”. Bak, R. Jensen, A.H.,
Bramsen, R.H.
2011-2012 2 årigt kursus i kognitiv adfærdsterapi – voksenområdet v. Kognitiv Terapicenter,
Århus. Bak, R.
Ud af voldens skygge. Konference ved Mødrehjælpen 27.10.11. Jensen, A.H.
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Studiebesøg
Studiebesøg i centret: tværfaglig gruppe (16 personer) fra Utrecht, Holland, der er ved at
starte deres eget center. 7-8. februar 2011.
Studiebesøg i centret: Grethe E Johnsen og Signe Zachariassen, Nasjonalt kompetansesenter
for legevaktmedisin, Norge. 16.03.2011.
Studiebesøg ved Mødrehjælpen. Præsentation af projektet ”Ud af voldens skygge”.
01.02.2011.

Formidlings- og kommunikationsaktiviteter
Undervisning og andre formidlingsaktiviteter
De unge og deres seksualitet. Seminar afholdt af Center for voldtægtsofre, Aalborg Sygehus.
20-21. januar 2011.
Oplæg v. Bramsen, R.H, Birkler, R. og Bak, R.
Forelæsninger på Klinisk børn og unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (3 x 3 timers
forelæsning; efterår 2011). Bramsen, R.H.
Forelæsninger ved Klinisk retsmedicin, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet (3 x 1
timers undervisning; forår 2011). Bramsen, R.H.
”Adolescent sexual assault: Informing prevention. En ph.d. afhandling”. Forskningsoplæg hos
SISO v. Servicestyrelsen, Odense, 23.3.2011. Bramsen, R.H.
”Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge”. Oplæg ved fagligt netværk for seksuel
sundhed, Aarhus, 3.3.2011. Bramsen, R.H.
Undervisning politifolk fra Sydøstjyllandspolitikreds Efterforskning 1. 29.09.11, Aarhus.
Hansen, O.I. & Parding, S.
Undervisning politifolk fra Sydøstjyllandspolitikreds Efterforskning 1. 17.11.11, Aarhus.
Hansen, O.I. & Parding, S.
Undervisning på Retsmedicinsk Institut, Aarhus. 30.11.11.
Jensen, A.H.
Undervisning Anklagemyndigheden, Østjyllands politi. 07.10.11.
Jensen, A.H.
Oplæg om pårørende ved Pårørende konference ”Du må ikke sige det til nogen” arrangeret af
PFSK. Aarhus, 5. maj, 2011. Bak, R.
Oplæg om Pårørende til voldtægtsofre – udfordringer og muligheder ved Fairbar. Aarhus, 4.
oktober, 2011. Bak, R.
Synlighedsdag. Temadag om seksuelle overgreb: Hvad gør jeg som fagperson? Arrangeret af
Center for Voldtægtsofre, Christine Centret, Joan-søstrene og Kris. 16.09.11. Parding, S.
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Intern kommunikation
Center for Voldtægtsofre afholder jævnligt tværfaglige konferencer, hvor alle faggrupper
(sygeplejersker, retsmedicinere, politi og psykologer) deltager. På de tværfaglige konferencer
bliver en sag gennemgået, og hver faggruppe fortæller om arbejdet med den konkrete sag. I
løbet af konferencen diskuteres også relevante problemstillinger.
Center for Voldtægtsofre har i 2011 publiceret 3 nyhedsbreve henvendt til centrets personale
og nære samarbejdspartnere. (Parding S.)
Nyt fra Nøglesygeplejersken: nyhedsbrev til centrets sygeplejersker. (Helle H.)
Information rettet til centrets personale på Aarhus Universitetshospital publiceres jævnligt på
sygehusets intranet. (Parding S.)

Møder og samarbejde
Arbejdsgruppe omkring forebyggelse af seksuelle overgreb i Danmark
Bramsen R.H (koordinator), Christensen G., Elklit A., Jensen A.H., Banner J, IngemannHansen O., Helle H.A. og Parding S.
Møde med politikredesene og centrene -Ålborg, Århus, Herning og Kolding samt CBO - 24.
marts 2011 (Banner, J.).
Møde med Karin Riis Munch vedrørende projektet Sig det bare. (Parding, S., Bak, R.)
Møder med Center for Børn udsat for Overgreb. (Hareskov, A.J.

Hjemmesider
- Centrets hjemmeside www.voldtaegt.dk
- Centrets sider på www.auh.dk
- Undervisningsmaterialet www.sandhedogkonsekvens.dk
- Patientnetværket www.seksuelleovergreb-netvaerk.dk i samarbejde med Center for
seksuelle overgreb på Rigshospitalet, Sundhed.dk og Danske Regioner.

Brevkasse og kontakt til studerende
Center for Voldtægtsofre har en brevkasse på hjemmesiden www.voldtaegt.dk, hvortil
voldtægtsramte, pårørende, skoleelever og andre interesserede kan sende spørgsmål.
Centret får årligt mere end hundrede breve. Mailene bliver som regel besvaret af en af
centrets psykologer eller af informationsmedarbejderen. I enkelte tilfælde var det dog ikke
muligt at besvare brevene, da der manglede en svaradresse.
Centret samarbejder også med cyberhus.dk og besvarer de spørgsmål om seksuelle
overgreb, som Cyberhus’ brugere stiller.
Center for Voldtægtsofre bliver jævnligt kontaktet af studerende, der har spørgsmål om
voldtægt og voldtægtsramte, eller som vil lave et interview med en af centrets ansatte. Da én
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af centrets opgaver er at formidle viden, svarer vi på de allerfleste spørgsmål. Nogen gange
har vi dog været nødt til at sige nej af hensyn til det akutte arbejde.
Centret har også i flere tilfælde haft besøg af studerende, og centrets personale er blevet
interviewet af såvel folkeskole- og gymnasieelever som studerende ved Danmarks
journalisthøjskole og Arkitekthøjskolen.

Pressekontakt og medieomtale
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Århus Onsdag

03.01.11 Artikel
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Århus Stiftstidende
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07.01.11 Notits
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17.01.11 Artikel
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Information.dk

18.01.11 Artikel
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09.02.11 Artikel
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Jensen
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DR.dk P4 østjylland
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Jensen
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Politiken
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Morsø folkeblad

25.03.11 Artikel

Fødsler kan vække voldtægtstraumer

Ekstrabladet.dk
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Støtte

Horsens folkeblad

17.04.11 Notits
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Thisted Dagblad, Nordjyske
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20.04.11 Notits

Navne i noter
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Anja Hareskov Jensen modtager
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26.04.11 Artikel

Ung kvinde mener sig udsat for drugrape

Viborg stifts folkeblad

05.05.11 Artikel

Rikke Bak

»Overgreb skal ikke være indhyllet i
tavshed«

Århus Stiftstidende,
Stiften.dk

24.05.11 Interview

Anja Hareskov
Jensen

Forslag om hårdere straffe ved
overfaldsvoldtægter vækker undren

Radioavisen P1, P4, P3
Nyhederne

24.05.11

Anja Hareskov
Jensen

Dobbeltstraf når voldtægt begås af en
fremmed

www.dr.dk

24.05.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Ny lov bekymrer voldtægtsofre

Tv2oj.dk

24.05.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Utilfredshed med nye straffe for voldtægt

Stiften.dk, ritzaus
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05.06.11
Artikel
07.06.11

Sara Parding

Tryghedspakke rammer usikre
voldtægtsofre

Ritzaus, Århus Stiftstidende,
Randers amtsavis, Nordjyske
stiftstidende, Frederiksborgs
amtsavis, Dagbladet Struer,
Dagbladet Holstebro, Lemvig
Folkeblad, Dagbladet
Ringkøbing-Skjern, Viborg
Stifts folkeblad, Horsens
folkeblad, Midtjyllands avis,
Helsingør dagblad

06.06.11 Artikel

Sara Parding

Usikre voldtægtsofre bliver ramt af
tryghedspakken

Kristeligt dagblad, kristeligtdagblad.dk

06.06.11 Artikel

Sara Parding

Tryghedspakken rammer ofre

Jydske Vestkysten

06.06.11 Artikel

Sara Parding

Tryghedspakken rammer usikre

MetroXpress

03.07.11 Lille artikel

Anja Hareskov
Jensen

Voldtægtssager trækker ud ved retterne

DR.dk

03.07.11
Artikel
–
04.07.11

Anja Hareskov
Jensen

Vold- og voldtægtssager trækker ud ved
domstolene

Kristeligt dagblad, Ritzaus
Bureau, Folketidende.dk,
TV2Nord.dk, Metroxpress.dk,
FyensStiftstidende.dk, jv.dk,
BorholmsTidnede.dk, sn.dk,
lorry.dk, B.dk,
Horsensfolkeblad.dk,
TV2Oj.dk, TV2Fyn,dk,
Nordjyske.dk,
VejleAmtsFolkeblad.dk,
NordvestNyt.dk,
SkiveFolkeblad.dk,
TV2.dk/nyhederne,
Amtsavisen.dk, ViborgFolkeblad.dk, Politiken.dk,
jp.dk, ekstrabladet.dk,
kristeligtdagblad.dk

04.07.11 Interview

Anja Hareskov
Jensen

Tidsfrist for voldtægtssager overskrides
ofte / Tidsfrist for vold-og voldtægtssager
overholdes ikke

P3 Nyhederne kl 12, P1
Radioavisen kl. 12, P4
Radioavisen,

04.07.11 Lille artikel

Anja Hareskov
Jensen

Vold- og voldtægtssager trækker ud

Berlingske, BT.dk

05.07.11 Lille artikel

Anja Hareskov
Jensen

Voldtægtssager trækker ud

Frederiksborg Amtsavis

05.07.11 Lille artikel

Anja Hareskov
Jensen

Sager om vold og voldtægt trækker ud

Politiken

Tabuet bliver jaget ud af skyggen

16.07.11 Artikel
28.09.11 Interview

Anja Hareskov
Jensen

13.10.11 Lille artikel

Kalundborg Folkeblad

Om tidsgrænser

DR TV-avisen kl. 21

Region: Lange følgevirkninger efter
voldtægt

Lokalavisen.dk, Newspaq /

Radio Alfa-ABC-Solo FM

13.10.11 Interview

Rikke Bak

Hjælp til flere voldtægtsofre

Dr P4 Østjylland,

13.10.11 Artikel

Rikke Bak

Hjælp til endnu flere voldtægtsofre

Aarhus Stiftstidende,
stiften.dk

14.10.11 Artikel

Rikke Bak, Anja
Hareskov Jensen

Voldtægtsofre tænker på overgrebet hver
gang de står stille

Politiken.dk

16.10.11 TV-indslag

Anja Hareskov
Jensen

Voldtægtsofre får årelange psykiske mén
+ interview med Özlem Sara Cekic (SF)

DR1 TV avisen 18.30

16.10.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Mange voldtægtsofre kæmper med
traumaer

Dr.dk, dr tekst-TV

17.10.11 Notits

Anja Hareskov
Jensen

Voldtægtsofre lider i årevis

MetroXpress

Side 28

17.10.11 Notits

Voldtægtsofre traumatiseres

Urban

19.10.11 Notits

Kort nyt fra ugen der gik

Din avis Randers

Voldtægtsofre afvises i Aarhus

Århus Stiftstidende (+
forside)

Livet gik videre, men jeg var forandret
indeni

Århus Stiftstidende

20.10.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

20.10.11 Artikel
20.10.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Hvorfor ikke bare søge hjælp ved læge?

Århus Stiftstidende

13.11.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Snigsex straffes alt for billigt

BT

16.11.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Dommere bør komme på skolebænken

Dr.dk, Ritzaus

16.11.11 Interview

Anja Hareskov
Jensen

Jurister bør vide mere om kvinders
reaktion på voldtægt

Radioavisen P4 kl. 15.00

25.11.11 Notits

Anja Hareskov
Jensen

Voldtægt rammer ofte unge

Lokalavisen, Newspaq

26.11.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Voldtægtsofre holder sig væk

Dr.dk
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Anja Hareskov
Jensen
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voldtægt/Tidsgrænse betyder fald i hjælp
til voldtægtsofre
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27.11.11 Artikel
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JP Aarhus
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Skammen er størst for det frie individ
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Anja Hareskov
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Overgreb bliver ikke anmeldt
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Anja Hareskov
Jensen
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Jyske vestkysten
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Fyens
stiftstidende,
amtsavis,

16.12.11 Artikel

Anja Hareskov
Jensen

Hver femte kvinde udsat for
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16.12.11 Artikel

Anja Hareskov
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USA: voldtægt på hver femte kvinde
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Jyske Vestkysten
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