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Vigtige tal

        272 piger/kvinder

Antal henvendelser i alt       9 drenge/mænd

Andel anmeldt 
til politiet 

68 %

208
inden for 1 måned efter 

overgrebet

73 

måneder eller år efter 
overgrebet

Hvornår henvender de voldtægtsramte sig?

281

Kendte parterne hinanden 
før overgrebet?

   79%

 Ja, kendt 
 gerningsperson

   10 %
 Nej, fremmed 
 gerningsperson  

I 12 % af sagerne er relationen mellem vold-
tægtsramt og gerningsperson ikke oplyst.
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2018 var året, hvor voldtægtsramtes vilkår ”i syste-
met” fik megen presseopmærksomhed og dermed 
også stor politisk bevågenhed. I tidligt forår og 
gennem sommeren blev der i medierne sat megen 
fokus på det stigende antal henvendelser til cen-
trene, og voldtægtsramtes behov for bearbejdning 
af reaktioner på det overgreb, de har været udsat 
for. 
 
Debatten i medierne medførte bl.a. at justitsmini-
ster Søren Pape Poulsen nedsatte et ekspertpanel. 
Panelet har til opgave at rådgive ministeren med 
henblik på bedring af juridisk praksis og lovgivning 
på voldtægtsområdet, herunder at diskutere gen-
sidigt samtykke. I centret vil udbyttet af arbejdet 
i panelet blive fulgt tæt. Vi har stort behov for at 
holde os opdateret, da debatten fylder både i det 
faglige samarbejde og i mødet med de voldtægts-
ramte.

Kvalitetssikring, viden og oplysning
I maj måned blev der nedsat en national arbejds-
gruppe på tværs af alle landets centre, som med 
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Anbefaling 
2012 vil arbejde hen imod at sikre et ensartet be-
handlingstilbud til voldtægtsramte. Den nationale 
arbejdsgruppe er tiltænkt tværfagligt sammensat 
af repræsentanter fra centre i hver regions centre. 
Der er afholdt et konstituerende møde, hvor der til 
en start arbejdes på kortlægning af de enkelte cen-
tres  behandlingstilbud.

I videnscenteret kan især fremhæves aktivitet 
knyttet til to projekter:

Først på året færdiggjorde psykolog Louise Hjort 
Nielsen fra Syddansk Universitet sin PhD-afhand-
ling ”A coordinated community response to rape 
and sexual assault” baseret på data fra centret og 
Østjyllands Politi. Studiet viser, at mødet med ”sy-
stemet” ikke afstedkommer sekundær-viktimise-
ring i form af mistro og bebrejdelser i mødet med 
fagprofessionelle. Projektet viser desuden at over 
90% af de voldtægtsramte, der deltager i undersø-
gelsen er meget tilfredse med den tværfaglige ind-
sats og hjælp de får fra Center for Voldtægtsofre i 
Aarhus.  

I efteråret afsluttedes 1½ års landsdækkende op-
lysningskampagne, som led i det landsdækkende 
formidlingsprojektet ”Overgreb sætter spor.... En 
national oplysningsindsats.” Projektet har til for-
mål at øge synligheden af centrene for voldtægt-
ofre via oplysning gennem plakater i fitnesscentre, 
slogans på taxaer og busser samt opslag på sociale 
medier. Kampagnen har medført stor aktivitet på 
Facebook både i form af flere følgere, reaktioner 
og kommentarer. Der venter i 2019 en effekt-bear-
bejdning af oplysningsprojektet som helhed.

Et udfordrende år
Centret har gennem året der er gået mødt flere 
organistoriske udfordringer i form af lederskifte, 
personaleudskiftning og flytning.

Pr. 1. januar tiltrådte Mikkel Arendt stillingen som 
ny ledende psykolog i centret. Det blev er kort be-
kendtskab, idet Mikkel valgte at søge nye udfor-
dringer pr. 1. oktober. Centeret var uden daglig le-
delse året ud.

Behandlingscentret oplevede i samme periode en 
større udskiftning i psykologgruppen. Det har fag-
ligt set betydet, at det psykologfaglige traumefo-
kuserede behandlingstilbud har ændret sig. Der 
tages primært udgangspunkt i evidensbaseret be-
handling med afsæt i en kognitiv adfærdsterapeu-
tisk referenceramme, dog udbydes nu et bredere 
udvalg af behandlingsmetoder end hidtil. Dette 
skyldes dels at færre psykologer har kendskab til 
EMDR, og dels et fagligt ønske om at differentiere 
behandling til de voldtægtsramte. 

Endelig var det året, hvor Akutmodtagelsen skulle 
flytte i nye omgivelser på et samlet Universitetsho-
spital i Skejby. Udflytning af centerets akutte faci-
liteter er trods ændrede arbejdsgange og større 
afstande mellem Skadestue og behandlings- og 
videnscentret gået godt. Centret er placeret med 
egen indgang, således at ofre og politi kan tilgå 
lokalerne direkte, udenom venteværelse og recep-
tion.

Ledelsesberetning

Ledende psykolog Birgitte Hvidberg Bertelsen
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Øget efterspørgsel
Ligesom forrige år oplevede centret igen i 2018 
vækst i antallet af henvendelser.

I 2018 tog centret imod i alt 281 henvendelser mod 
248 året før. Det svarer til en stigning på 14 %. 
Voldtægtsramte, som henvender sig 1 md. eller se-
nere efter overgrebet har fundet sted - også kaldt 
senhenvendere - udgjorde 26 %. 

Det er en hjørnesten for centret at tilbyde rådgiv-
ning og behandling af høj faglig kvalitet. Da der 
gennem flere år ikke er fulgt ressourcer med den 
stigende efterspørgsel på behandling i centret, har 
det været nødvendigt at foretage en prioritering i 
centrets behandlingsindsats. Vi har således set os 
nødsaget til at prioritere behandling af akutte hen-
vendelser dvs. voldtægtsofre som har været udsat 
for overgreb mindre end 1 måned før henvendel-
sen. 

Konsekvensen er desværre, at det ikke har været 
muligt at tilbyde behandling til senhenvendere 
umiddelbart efter henvendelse i centret. Ventetid 
på behandling særligt til denne gruppe blev derfor 
yderligere udbygget gennem hele 2018, således at 
ventetiden ved udgangen af året nåede op på 16 
måneder - det højeste niveau nogensinde. Et øget 
antal akutte henvendelser i 2018 sammenlignet 
med tidligere år gav ligeledes en mindre ventetid 
på 2-3 måneder til akut voldtægtsramte.

Det var derfor en glædelig nyhed, da Sundheds- 
og Ældreministeriet kort før jul bevilligede ekstra 
midler til regionerne øremærket nedbringelse af 
ventetid på psykologbehandling til voldtægtsram-
te. Det betød, at centret ultimo december udarbej-
dede en projektbeskrivelse omhandlende, hvordan 
eksisterende venteliste kan afvikles i 2019, samt en 
3-årig plan der skal sikre mod fornyet ophobning af 
ventetid. 

Projektet for nedbringelse af ventetid introduce-
rer på mange måder initiativer, som rækker ind i et 
spændende 2019 med udsigt til ressourcetilførsel, 
nye kollegaer og afvikling af venteliste. Et projekt, 
som har skabt stor glæde og tilfredshed hos cente-
rets personale, da der forventes større reduktion 
af overgrebsreaktioner, jo tidligere der igangsæt-
tes en indsats, efter at den voldtægtsramte har 
henvendt sig i centeret.

Tak ...

Der skal lyde stor tak til gamle såvel som nye medar-
bejdere i centeret for stort engagement i forhold til 
at yde bedst og hurtigst mulig behandling til både 
de voldtægtsramte og deres pårørende, vejledning 
og rådgivning af fagfolk samt servicering af vores 
samarbejdspartnere.
 
Ligeledes skal lyde stor tak til Sundheds- og Æl-
dreministeriet samt til de fonde, der har bevilliget 
midler til centerets projekter: Den A.P. Møllerske 
støttefond, Det Obelske familiefond, Trygfonden, 
NovoNordisk, Civilingeniør H.C. Bechgaard og hus-
trus Fond, EMDR Europe, Familien Hede Nielsens 
Fond og Østifterne.
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Statistiske oplysninger 

Henvendelser i centret
I 2018 modtog Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital i alt 387 (jf. figur 1). Af disse per-
soner var 281 nye henvendelser, hvilket er en stigning på 46% siden 2014, hvor antallet af henvendelser 
var 192.

Figur 1: Antal henvendelser 2018 

Centret blev også kontaktet af 19 personer, der tidligere har været udsat for overgreb og i den forbin-
delse havde modtaget hjælp ved centret - de såkaldte genhenvendelser. Det drejer sig om personer, der 
måneder eller måske år efter, at forløbet ved centret ellers er afsluttet, igen oplever psykiske problemer 
relateret til overgrebet. Nogen gange sker dette i relation til en retssag, andre gange er der måske sket 
noget i den ramtes liv der gør, at reaktionerne efter overgrebet igen bliver aktiveret. Tillige fortsatte 61 
psykologforløb fra 2017 ind i 2018. 

I centret tilbyder vi endvidere samtaler til forældre, kærester og andre pårørende. Samtalerne fokuserer 
dels på, hvordan de pårørende kan hjælpe den voldtægtsramte, og dels på de pårørendes egne reaktioner. 
Mange pårørende reagerer nemlig meget stærkt på det overgreb, der er blevet begået mod én, der står 
dem nært. Det er centrets socialrådgiver, der afholder samtalerne med de pårørende. I 2018 afholdt hun 
samtaler med 26 pårørende. 

Mere om de nye henvendelser

Center for Voldtægtsofre tilbyder både akut hjælp efter overgreb og psykosocial opfølgning til voldtægts-
ramte, der henvender sig lang tid efter overgrebet. Der er stor spredning i, hvor lang tid de voldtægtsramte 
venter, før de henvender sig i centret. I 2018 variererede dette mellem få timer og mange år. Se mere om 
henvendelsestidspunkt efter overgrebet på side 14.

Psykologfagligt gør man i centret forskel på de klienter, der henvender sig inden for den første måned efter 
overgrebet (akutte henvendelser), og dem, der henvender sig efter længere tid (senhenvendelser). Af de 
281 nye henvendelser i centret, var 208 akutte henvendelser, mens 73 havde ventet måneder eller år på at 
søge hjælp. Der var 272 piger/kvinder, der henvendte sig, mens 9 af de ramte var drenge/mænd.

26 

19 

61 

281 Nye henvendelser (akutte 
og ikke akutte)

Fortsatte klienter

Pårørende

Genhenviste
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Som det fremgår af figur 2, har antallet af henvendelser været stigende siden 2013. Én grund til dette er, 
at centret i slutningen af 2013 begyndte at tilbyde hjælp til voldtægtsramte uanset hvor lang tid siden, 
overgrebet er sket. Før dette havde centret kun mulighed for at tilbyde hjælp til personer, der henvendte 
sig inden for den første uge efter overgrebet. 
 
Centret har ingen grund til at tro, at det øgede antal af henvendelser kommer af en reel stigning i antallet 
af nye overgreb. Sandsynligvis er det øgede antal henvendelser i stedet en konsekvens af, at flere personer 
end tidligere kender til vores tilbud og muligheden for at modtage hjælp ved centret.

Figur 2: Antal henvendelser 2009-2018 fordelt på køn 

Ventetid på psykologbehandling

På grund af ressourcemangel er der i løbet af de seneste år opstået ventetid på behandling ved centrets 
psykologer. Da centret har en akut forpligtigelse, har man valgt at tilbyde de akutte klienter behandling 
hurtigst muligt. De klienter, der henvender sig mere end en måned efter overgrebet, bliver derimod skrevet 
på en venteliste til behandling. Ultimo 2018 stod 80 personer på centrets venteliste. Ventetiden på behand-
ling har i løbet af året været mere end et år. 

Centret har meget glædeligt fået statslige midler til at nedbringe ventelisten. Man regner derfor med, at 
der i slutningen af 2019 ikke længere vil være unødvendig ventetid på psykologbehandling. 

Om de statistiske oplysninger

Som tidligere nævnt er der oprettet 281 nye klienter i centret i 2018. Ventetiden på psykologbehandling be-
tyder dog, at flere klienter ikke havde påbegyndt deres behandlingsforløb i centret, da data indsamledes til 
nærværende årsrapport. Disse klienter er ikke medregnet i følgende statistik. Nedenstående beregninger 
omhandler således 217 nye klienter, der har modtaget det almindelige tilbud ved centret i 2018, medmin-
dre andet er beskrevet.

130 117 114
159 153

186 195
229 239

2722
3 2

4 1

6 6

9
9

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mænd

Kvinder
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Antal henvendelser fordelt over året 
I nedenstående diagram vises henvendelser fra de personer, der inden for en måned efter overgrebet sø-
ger hjælp hos centret. I 2018 modtog centret 208 af disse akutte henvendelser. Gennemsnittet for 2018 er 
således 17 akutte henvendelser pr. måned. I juli måned modtog centret dog hele 32 henvendelser, hvilket 
er markant flere, end centret nogensinde tidligere har modtaget en enkelt måned. Den måned med færrest 
akutte henvendelser var marts, hvor kun 10 personer søgte hjælp i centret (se figur 3). 

Figur 3: Akutte henvendelser pr. måned 2018

Antallet af akutte henvendelser fordelt over årets måneder varierer fra år til år, og af figur 4 fremgår det, 
at gennemsnittet for akutte henvendelser i 2011-2017 ligger nogenlunde stabilt året rundt, dog med flest 
henvendelser i august/september og færrest i april måned.

Figur 4: Akutte henvendelser pr. måned. Gennemsnit 2011-2017

18

15

10

14 15 16

32

17

24

17

13

16

Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

11 11 11 
9 

12 
15 15 16 17 

15 14 13 

Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec



10

Henvendelsernes geografiske spredning

Ved Center for Voldtægtsofre i Aarhus yder vi som udgangspunkt hjælp og støtte til voldtægtsramte med 
bopæl i den østlige del af Region Midtjylland, mens Center for Voldtægtsofre i Herning dækker den vestlige 
del af regionen. Retsmedicinsk Institut vælger dog nogen gange af praktiske grunde at lave den retslæge-
lige undersøgelse i Aarhus, selv om den voldtægtsramte har bopæl i den vestlige del af Region Midtjylland. 
Figur 5 viser fordelingen efter bopæl ved henvendelsestidspunktet.

Bopæl Antal
Aarhus Kommune 78
Hedensted Kommune 19
Horsens Kommune 19
Silkeborg Kommune 19
Randers Kommune 15
Favrskov Kommune 12
Syddjurs Kommune 11
Øvrige Region Midtjylland 28
Øvrige Danmark 14
Uden bopæl/Udlandet 2

 Figur 5: Henvendelsernes geografiske spredning 2018

En stor andel – 78 personer (36%) – var bosat i Aarhus Kommune. Kommunerne Horsens, Hedensted og 
Silkeborg var repræsenteret med 19 personer fra hver. Der kom også 15 fra Randers Kommune, 12 fra 
Favrskov Kommune og 11 fra Syddjurs Kommune. 

Tillige kom 28 personer fra øvrige Region Midtjylland og 14 fra øvrige Danmark. I flere af disse sager er 
overgrebet sket i vores optageområde, eller de efterfølgende retsmedicinske undersøgelser og sporsik-
ring er sket i Aarhus, hvorfor henvendelsen bliver registreret ved vores center. I andre sager er den ramte 
flyttet til vores optageområde kort efter overgrebet og er derfor blevet tilbudt psykologisk behandling ved 
centret i Aarhus, men er altså indledningsvis blevet registreret med bopæl uden for Region Midtjylland. 
Der var desunden  henvendelser fra  én person uden bopæl, og én person bosat i udlandet. 
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Henvisende instans

I 2018 havde 41% af de ramte, der henvendte sig ved Center for Voldtægtsofre, først været i kontakt med 
politiet. Når man henvender sig til politiet, informerer politiet om centret, og hvis overgrebet er begået 
inden for 7 døgn, bringer politiet den ramte og eventuelle pårørende til centrets akutte modtagelse, hvor 
der også er mulighed for at foretage første afhøring. 

Næsten lige så mange (38%) henvendte sig selv til centret med henblik på at modtage hjælp. Samtidig blev 
3% henvist til centret gennem deres egen læge, mens 16% blev henvist til centret gennem skadestuer, 
krisecentre, bosteder eller lignende. Tallene fremgår af figur 6. 

 Figur 6: Henvisende instans 2018 (n=281)

Praktiserende læge 
3%

Kommer selv 
38%

Politi 
41%

Andet; 16%

Ikke oplyst; 1%
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Centrets tilbud
Center for Voldtægtsofre tilbyder en bred vifte af støttetilbud, herunder akut lægeundersøgelse og spor-
sikring, hjælp og rådgivning af specialuddannede sygeplejersker, samt efterfølgende samtaler med cen-
trets psykologer og socialrådgiver. Hvilket eller hvilke tilbud, den ramte modtager, afhænger af overgre-
bets karakter, af henvendelsestidspunkt samt af klientens behov.

Henvendelsestidspunkt efter overgreb

I figur 7 vises en oversigt over henvendelsestidspunkt efter overgrebet i 2017 og i 2018. Som man kan se, 
er der temmelig stor forskel mellem de to år: De helt akutte henvendelser fylder væsentligt mere i 2018 
end i 2017, samtidig er der i 2018 er en mindre andel, der har henvendt sig mere end et år efter overgrebet. 

Begge år er det dog tydeligt, at der er en stor spredning i forhold til, hvornår efter overgrebet, som den 
ramte er klar til at søge hjælp. Det er tydeligt, at der både er brug for den akutte hjælp og muligheden for 
at få hjælp til at bearbejde psykologiske følger flere måneder eller år efter et overgreb. 

Figur 7: Henvendelsestidspunkt 2017 og 2018: Tid efter overgrebet (n 2017=248; n 2018=281)

Kontakt til centret

Når man henvender sig til centret inden for 7 døgn efter overgrebet, bliver man i første omgang mødt af 
en af centrets sygeplejersker på skadestuen ved Aarhus Universitetshospital. Sygeplejersken støtter og 
vejleder den ramte i den akutte situation, hun eller han står i. Derefter bliver den ramte tilbudt en retslæ-
gelig undersøgelse og sporsikring. 167 (77%) af de personer, der henvendte sig i centret i 2018 var i kontakt 
med sygeplejerske og læge (se figur  8). Dette er en større andel end i 2017, hvor 59% af klienterne var i 
kontakt med sygeplejerske og læge (se figur  9). Forskellen afspejler, at der er sket en stigning i antallet af 
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akutte henvendelser til centret. Der var desuden 9 personer, der i 2018 henvendte sig inden for den første 
uge, men som af forskellige grunde valgte kontakten med sygeplejerske og læge fra. Disse 9 personer kom 
derfor direkte videre til centrets psykologer.

 Figur 8: Kontakt med sygeplejerske/retslæge  Figur 9: Kontakt med sygeplejerske/retslæge
 2018 (n=217) 2017 (n=217)

De fleste af dem, der modtager hjælp af centrets sygeplejersker og læger, bliver efterfølgende tilbudt et 
psykologforløb i centret. Centrets psykologer tilbyder også behandling til dem, der henvender sig senere 
end 7 døgn efter overgrebet. I alt havde 132 nye klienter psykologforløb i løbet af 2018 (61%) (se figur  10). 
Dette er en lavere andel end i 2017, hvor 72 % var i kontakt med en af centrets psykologer (se figur 11). 
En grund til dette er, at der er et relativt stort antal af personer (42), der har fået den akutte retslægelige 
undersøgelse i Aarhus, men efterfølgende har fået den psykologiske opfølgning ved et andet center for 
voldtægtsofre. 

 Figur 10: Kontakt med psykolog  Figur 11: Kontakt med psykolog 
 2018 (n=217) 2017 (n=217)

77 % 59 %

61 % 72 %
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Majoriteten af alle klienter kommer også i kontakt med centrets socialrådgiver, da hun står for den tele-
foniske visitation, som indleder et forløb ved centrets psykologer. I mange sager er hun også involveret 
på andre måder, f.eks. ved at skrive underretninger til kommuner eller rådgive om sagsforløb. Hun støtter 
også mange klienter i kontakten med andre instanser enten via telefonsamtaler med kommuner, uddan-
nelsesinstitutioner eller lignende eller ved deltagelse i f.eks. netværksmøder. I enkelte sager er socialråd-
giveren den eneste, klienten har kontakt med.

Grunde til manglende psykologbehandling 

Som tidligere nævnt var der 167 personer i 2018, der var i kontakt med sygeplejerske og læge ved centrets 
akutte modtagelse. Af disse er der 76 personer (46%), som ikke fået psykologbehandling i centret. Dette er 
en større andel end normalt, og der er flere grunde til dette: 

 z 41 personer blev overført til et af de andre centre for voldtægtsofre for psykologisk opfølgning. 
Det drejer sig typisk om personer, der har bopæl i en anden del af landet, men er blevet udsat for 
overgreb i centrets optageområde. I 2017 blev 28 personer overført til et andet CfV for den psyko-
sociale opfølgning.

 z 11 personer blev henvist til et andet relevant tilbud (f.eks. psykiatrisk hospital, børnehus eller Cen-
ter for Seksuelt misbrugte (CSM)).

 z 8 personer ønskede ikke psykologisk opfølgning 

 z I 16 sager lykkedes det ikke centrets psykologer at etablere kontakt til den voldtægtsramte på trods 
af gentagne forsøg telefonisk og via brev.
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Centrets klienter 
Der er både lighedspunkter og forskelle mellem de voldtægtsramte, der kontakter Center for Voldtægts-
ofre i Aarhus. På de følgende sider kan der læses mere om centrets klienter i 2018.

Alder ved overgrebet 

Den ramtes alder ved overgrebet spænder i 2018 fra 13 til 60 år, og gennemsnitsalderen ved overgrebet 
er 23,3 år. Af figur 12 fremgår det endvidere, at godt 40% af klienterne (89 personer), er blevet udsat for 
overgreb i deres teenageår. Marginalt flere (43%, 94 personer) er blevet udsat for overgreb, mens de var 
mellem 20 og 29 år. Andelen, der søger hjælp efter overgreb, der er begået senere i deres liv er væsentligt 
lavere: 7% har været 30-39 år ved overgrebstidspunktet, 5% 40-49 år og kun 4% over 50 år. 

 Figur 12: Alder ved overgrebet 2018 (n=217)

NB: hvis den ramte har været udsat for flere overgreb, er alderen registreret ved det overgreb, som den 
ramte selv definerer som det primære. 
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Boform og beskæftigelse

At den unge aldersgruppe udgør en stor del af centrets klienter, er også afspejlet i statistikken over de 
ramtes boform og beskæftigelse. Hver tredje af de ramte bor ved deres forældre, mens kun 2% er gift/
samboende. Samtidig bor en femtedel alene, og 6% bor alene sammen med deres børn. Derudover er der 
10% af vores klienter, der bor sammen med andre, de ikke er i familie med. 8% bor på institution, mens 5% 
bor på anden vis f.eks. højskole/efterskole. Se fordelingen mellem de forskellige boformer i figur 13.

Figur 13: Boform 2018 (n=132). 
Information om boform indsamles af centrets psykologer. Derfor er 

statistikken baseret på de 132 klienter, der modtog centrets psykologtilbud.

Når det kommer til beskæftigelse er næsten halvdelen (48%) af centrets klienter under uddannelse. Af 
disse går 2% i en specialskole eller lignende. Dette hænger godt sammen med, at gennemsnitsalderen ved 
henvendelsestidspunktet er 23,3 år. Samtidig er knap hver femte klient i arbejde.  Se fordelingen mellem 
beskæftigelsesformer i figur 14.

Det er dog værd at bemærke, at boform og beskæftigelse ikke er oplyst i næsten hver femte sag.

Figur 14: Beskæftigelse 2018 (n=132)
Information om beskæftigelse indsamles af centrets psykologer. Derfor er 

statistikken baseret på de 132 klienter, der modtog centrets psykologtilbud.
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Tidligere krænkelser

I 2018 oplyste halvdelen af de, der modtog psykologforløb i centret, at have været udsat for én eller flere 
krænkelser forud for det overgreb, de søgte hjælp til at håndtere. Kun hver fjerde svarede nej på spørgs-
målet, mens oplysningen mangler for den sidste fjerdedel af klienterne (se figur 15). Med tidligere krænkel-
ser forstås situationer, hvor den ramtes grænser er blevet overtrådt af andre personer. Disse krænkelser 
er ikke nødvendigvis seksuelle, men kan være andre former for fysisk eller psykisk grænseoverskridende 
adfærd. 

Figur 15: Tidligere krænkelser 2018 (n=132)
Information om tidligere krænkelser indsamles af centrets psykologer. Derfor er 

statistikken baseret på de 132 klienter, der modtog centrets psykologtilbud.

Fordelingen af forskellige krænkelser blandt de 65 ramte, der har fortalt, at de har været udsat for tidligere 
krænkelser, er vist i cirklediagrammerne på næste side. De mest almindelige krænkelsesformer er mob-
ning (42%) og voldtægt/voldtægtsforsøg (32%). 
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42%

Mobning 2018 (n=65)

25%

Omsorgssvigt 2018 (n=65)

8%

Vold 2018 (n=65)

Voldtægt 2018 (n=65)

11%

Incest 2018 (n=65)

32%

Andet 2018 (n=65)

32%

Figur 16: Fordeling af forskellige krænkelser 2018 (n=65)
Da mange af de ramte har været udsat for mere end én type krænkelse 

tidligere i livet, vil procentsatsen give mere end 100%
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Om overgrebet 
Centrets tilbud henvender sig til kvinder, mænd og unge, der har været udsat for en voldtægt, et vold-
tægtsforsøg eller andre typer af seksuelle overgreb. I 2018 fortæller 75% af centrets klienter, at de er 
blevet udsat for en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. 

I næsten hver 5. sag er overgrebets karakter ikke oplyst – nogle gange fordi den ramte ikke har besvaret 
dette punkt, men oftere fordi den ramte ikke kan genkalde, hvad der præcist skete. Der kan være mange 
grunde til, at man ikke husker overgrebet, f.eks. kan det skyldes bevidstløshed, amnesi eller dissociation. 
Ligeledes kan det skyldes den ramtes alkohol- og/eller medicinindtag i tiden omkring overgrebet. Der er 
dog i alle sager indikationer på, at et overgreb har fundet sted. Fordelingen mellem de forskellige typer af 
overgreb kan ses i figur 17.

Figur 17: Overgrebets karakter 2018 (n=217)
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Antal gerningspersoner

Som det fremgår af figur 18 nedenfor, bliver langt de fleste overgreb begået af en enkelt person. I 2018 
var dette tilfældet i 83% af sagerne, mens 9% af overgrebene blev begået af flere gerningspersoner. Ger-
ningspersonen er næsten altid en mand. I de resterende sager har centret ikke oplysninger om antallet af 
gerningspersoner.

Andelen af gruppevoldtægter ligger forholdsvis stabilt på omkring 10%, hvilket man kan se i sammenlig-
ningen af de seneste fem år (se figur 18). 

Figur 18: Antal gerningspersoner 2014-2018

Relation til gerningspersonen

Voldtægt opdeles ofte i tre overordnede kategorier: overfaldsvoldtægt, kontaktvoldtægt og partnervold-
tægt. Hvilken type voldtægt, der er tale om, afhænger af, hvilken relation gerningspersonen havde til den 
ramte, da overgrebet fandt sted. 

Ved en overfaldsvoldtægt voldtager gerningspersonen en helt fremmed person. På trods af den store me-
diedækning i forbindelse med denne type af voldtægter, er det langt fra den mest almindelige type. I 2018 
angav kun 22 personer, at de slet ikke kendte gerningspersonen. Dette svarer til 10% af de ramte (se figur 
19 på næste side).

En kontaktvoldtægt er et overgreb, hvor den ramte og gerningspersonen kender hinanden eller har mødt 
hinanden før overgrebet. Denne type af sager er de mest almindelige i vores center i 2018, hvor i alt 66% 
af henvendelserne drejede sig om en kontaktvoldtægt. Dette svarer til 144 personer. Nogle gange er ger-
ningspersonen en ven, bekendt eller lignende (44%). Andre gange er gerningspersonen én, man har været 
i kontakt med over kortere tid - f.eks. én man møder i byen eller til en fest (23%). 
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En partnervoldtægt er et overgreb begået af en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle. I 2018 
henvendte 20 personer sig angående en partnervoldtægt (9%). Tillige var 23% af overgrebene begået af 
et familiemedlem. 

Det er interessant at sammenligne Center for Voldtægtsofres tal med Justitsministeriets offerundersø-
gelse, der undersøger udsathed for forskellige former for kriminalitet. I den seneste offerundersøgelse, 
som viser tal fra 2017, angiver hele 38% af de voldtægtsramte, at gerningspersonen var en nuværende 
eller tidligere partner1.  I Offerundersøgelsen angiver 15% af dem, der ikke har anmeldt overgrebet til poli-
tiet, at grunden til den manglende anmeldelse er, at gerningspersonen var en kæreste, partner, ven eller at 
det kunne gå ud over børnene. Selv om man kan søge hjælp ved Center for Voldtægtsofre uden at anmelde 
overgrebet, er det sandsynligt, at relationen til gerningspersonen afholder mange ramte fra at søge hjælp. 

En anden grund til, at mange ofre for parvoldtægter ikke søger hjælp i centret, er sandsynligvis at de sek-
suelle overgreb er en af flere voldsformer i et voldeligt forhold. Man kan derfor forvente, at de ramte søger 
hjælp ved et krisecenter snarere end et center for voldtægtsofre.

Figur 19: Relation til gerningspersonen 2018 (n=2017)

1 Pedersen, A-J B, Kyvsgaard, B & Balvig, F. (2018) Udsathed for vold og andre former for kriminalitet:  
 Offerundersøgelserne 2005-2017. Justitsministeriet, KU, DKR & Rigspolitiet.
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Gerningssted og tidspunkt

At langt de fleste ramte – i alt 73 % – kender gerningspersonen i forvejen afspejles også i vores registre-
ring af gerningssted. Mange overgreb (63%) bliver således begået i en privat bolig (gerningspersonens 
bopæl (21%), offerets egen bopæl (26%), deres fælles bopæl (2%) eller i en anden privat bolig (13%)). Sam-
tidig sker 18% af overgrebene enten udendørs eller et andet offentligt sted. Tallene fremgår af figur 20.

Figur 20: Gerningssted 2018 (n=217)

Lidt over halvdelen (55%) af de overgreb, vi modtager henvendelser om, finder sted om natten. Hver femte 
overgreb bliver begået om aftenen, mens kun 6% af overgrebene foregår i dagtimerne. I næsten hver fem-
te sag er gerningstidspunkt ikke oplyst (se figur 21 nedenfor).

Figur 21: Gerningstidspunkt 2018 (n=217)
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Påvirkning af alkohol og/eller stoffer

Da mange af de ramte møder deres gerningsperson til en fest eller i byen (se ”Relation til gerningsperson”, 
side 21-22), er det heller ikke overraskende, at en del fortæller, at de var påvirket af enten alkohol eller stof-
fer i forbindelse med overgrebet. Som det fremgår af figur 22, oplyser halvdelen af de ramte, at de var på-
virket af alkohol på gerningstidspunktet. Yderligere 5% var påvirket af både alkohol og stoffer ved overgre-
bet, mens 1% fortæller, at de kun var påvirket af stoffer. Ca. hver fjerde klient fortæller, at de slet ikke var 
påvirket ved overgrebet, mens oplysningen mangler i hver femte sag. 

 

Tillige tilkendegav 12% af de ramte, at de havde en mistanke om, at de havde været udsat for drug-rape, 
mens 73% ikke havde denne mistanke. I de resterende sager er det ikke oplyst, om den ramte mistænker 
drugrape eller ej. Drugrape defineres her som, at gerningspersonen – uden at den ramte har været bevist 
om det - har givet hende/ham stoffer eller lignende med det formål at gennemføre et overgreb. 

Det skal understreges, at det er de ramtes egne udsagn og ikke medicinske prøver, der ligger til grund for 
ovenstående tal.

Nej; 23%
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51%
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20%
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Ja; 12%

Ikke 
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14%

Figur 22: Påvirkning af alkohol og/eller stoffer 
2018 (n=132)

Figur 23: Mistanke om drugrape 
2018 (n=132)

 Information om alkohol og/eller stoffer samt mistanke om drugrape indsamles af centrets 
psykologer. Derfor er statistikken kun baseret på de 132 klienter, der har modtaget psykolog-
forløb i centret. 
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Typer af tvang

Figur 24 viser statistik over, hvilke typer af tvang som klienterne har været udsat for. 

Den mest almindelige form for tvang er fastholdelse (42%), mens 22% fortæller, at gerningspersonen har 
brugt trusler eller var truende i sin adfærd. Det er mindre end en femtedel af de ramte, som fortæller, at de 
har været udsat for slag, spark eller lignende fra gerningspersonen. Udover tvang er der juridisk set også 
tale om voldtægt, hvis offeret er i en tilstand, hvor han/hun er ude af stand til at modsætte sig handlingen. 
Det kan f.eks. være voldtægt af en meget beruset eller sovende person. Af de henvendelser, vi modtog i 
2018, fortæller 18%, at de oplevede at være eller blive hensat i en tilstand, hvor de ikke kunne gøre mod-
tand.

I 5% af sagerne angiver den voldtægtsramte ”ingen tvang”. Det kan f.eks. være situationer, hvor den ramte 
bliver meget overrumplet, da overgrebet begynder, og gerningsmanden derfor ikke bruger tvangsmidler. 
Andre gange er der tale om en situation, hvor den ramte ikke gør modstand, enten fordi han/hun er lammet 
af skræk eller af andre grunde. Det bør noteres, at 9% af klienterne ikke husker, hvilke tvangsmidler der er 
blevet brugt, og at oplysning om tvang mangler i 21% af sagerne.
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Ikke oplyst

Husker ikke
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Figur 24: Type af tvang 2018 (n=132)

Da mange bruger flere typer af modstand, vil procentsatserne summeret give mere end 100%

 Information om tvangstyper indsamles af centrets psykologer. Derfor er statistikken kun 
baseret på de 132 klienter, der har modtaget psykologforløb i centret. 



25

Modstand

Figur 25 viser en oversigt over forskellige typer af modstand, som de personer, der henvendte sig ved Cen-
ter for Voldtægtsofre i 2018, havde udvist. Mange af de personer, der henvender sig ved centret, fortæller 
nemlig om, hvordan de aktivt har forsøgt at markere deres modstand i gerningsøjeblikket. 

Den ramte udtrykker ofte sin modstand over for gerningspersonen verbalt (49%), fysisk ved slag, spark 
eller skub (20%), eller simpelthen ved at forsøge at komme væk fra gerningspersonen (23%). Samtidig 
fortæller 7%, at de græd, mens overgrebet fandt sted.

En del personer, der henvender sig ved centret, fortæller dog, hvordan de af forskellige grunde har svært 
ved at udtrykke deres modstand i overgrebsøjeblikket: 17% fortæller, at de ikke kunne gøre modstand på 
grund af deres påvirkningsgrad (alkohol/stoffer), eller at de var bevidstløse/sovende. Mere end hver fjerde 
fortæller også, at de ikke har gjort modstand f.eks. fordi de har oplevet lammelse. Lammelse er en normal, 
kropslig forsvarsmekanisme, som udløses, når vi udsættes for situationer, der opleves som en trussel mod 
vores sikkerhed. Man oplever at være ude af stand til at kunne bevæge sin krop eller sige noget – man føler 
sig helt fastfrosset – også selvom man ønsker at komme væk fra situationen. Tillige er der 29%, der ikke 
har oplyst eller ikke kan huske, hvilken modstand de udtrykte. 
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Figur 25: Modstand 2018 (n=132). 

Da mange bruger flere typer af modstand, vil procentsatserne summeret give mere end 100%

 Information om modstand indsamles af centrets psykologer. Derfor er statistikken kun 
baseret på de 132 klienter, der har modtaget psykologforløb i centret. 
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Politianmeldelse
I 2018 var det samlet set 68% af de ramte personer ved centret, der anmeldte deres overgreb til politiet 
(se figur 26).

Af dem, der meldte overgrebet til politiet, har de fleste kontaktet politiet før, de kommer til centret (63%). 
Andre får hjælp af centrets sygeplejerske til at kontakte politiet (2%). Hvis overgrebet ikke umiddelbart 
bliver anmeldt til politiet, gemmer centret de retsmedicinske prøver, den ramtes tøj, etc. fra sporsikrings-
undersøgelsen i seks måneder. Således har den ramte mulighed for at overveje, om overgrebet alligevel 
skal efteranmeldes eller ej. I 2018 valgte 3% at efteranmelde dage, uger eller eventuelt måneder efter 
henvendelse i centret. 

Figur 26: Politianmeldt 2018 (n=217)

Sammenligner man anmeldelser i 2018 med tidligere år, kan man se, at der er sket en stigning i antallet af 
anmeldelser (se figur 27). Politiet har de seneste år arbejdet aktivt for, at flere voldtægter skal anmeldes 
og har i arbejdet blandt andet brugt en landsdækkende oplysningskampagne. Der er også sket en ændring 
i måden, politiet registrerer anmeldelser, således at flere bliver registreret som voldtægtsanmeldelser.

Figur 27: Antal politianmeldelser 2018-2014
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Grunde til ikke at anmelde 

Der er flere grunde til, at mange ramte vælger ikke at anmelde overgrebet til politiet. Nogle af de grunde, 
vi oftest hører, er at:

 z  den ramte frygter for repressalier fra gerningspersonen eller sociale konsekvenser (hvis gernings-
personen f.eks. er en del af vennekredsen)

 z den ramte føler, at overgrebet var hendes/hans egen skyld

 z den ramte ikke kan overskue politianmeldelse og en eventuel retssag. 

Relation til gerningsperson og politianmeldelse 

Når man undersøger, hvorvidt et overgreb er blevet politianmeldt eller ej, er det interessant at kigge på den 
ramtes relation til gerningspersonen. Er der eksempelvis en sammenhæng mellem, hvor godt man kender 
gerningspersonen, og hvorvidt man efterfølgende vælger at anmelde overgrebet til politiet? 

Figur 28 på næste side viser centrets henvendelser delt op efter den ramtes relation til gerningspersonen. 
I hvert cirkeldiagram vises andelen i den aktuelle kategori, der har anmeldt overgrebet til politiet. Da der i 
flere kategorier kun er få henvendelser årligt, viser figur 28 sammenlagde tal for 2017 og 2018. 

Figur 28 viser tydeligt, at der er store forskelle på, hvor tilbøjelige ofrene er til at anmelde det overgreb, de 
har været udsat for. Mest tilbøjelige til at anmelde overgrebet er de personer, der er blevet udsat for vold-
tægt af en helt fremmed gerningsperson, og hele 82% af dem, der har været udsat for en overfaldsvold-
tægt, har således valgt at anmelde overgrebet. Den laveste andel politianmeldelser (45%) er blandt dem, 
der pga. af f.eks. påvirkning af alkohol eller stoffer ikke kan huske gerningspersonen eller deres relation til 
vedkommende. 

Samtidig er der 68% af dem, der kun har haft kortvarig relation til gerningspersonen før overgrebet, og 
63% af dem, der er blevet udsat for overgreb af en ven eller bekendt, der har valgt at anmelde overgrebet. 
Dette kunne tyde på, at jo tættere relation man har til gerningspersonen, desto sværere er det at anmelde 
overgrebet.

Det er dog hele 70% af dem, der er blevet udsat for en voldtægt af deres (eks-)partner, der har anmeldt 
overgrebet. Man skal her være opmærksom på, at der er meget få, der har været udsat for overgreb af en 
(eks-)partner, der har søgt hjælp i centret i løbet af 2017-2018 (i alt 37 personer), hvorfor procentsatserne 
er usikre. Som tidligere nævnt finder justitsministeriets Offerundersøgelse (Pedersen, A-J B, Kyvsgaard, B 
& Balvig, F. (2018) Udsathed for vold og andre former for kriminalitet: Offerundersøgelserne 2005-2017. Ju-
stitsministeriet, KU, DKR & Rigspolitiet), at der er hele 38 %, der har været udsat for overgreb af en partner 
eller eks-partner. Dette kunne tyde på, at de allerfleste ikke søger hjælp ved et center for voldtægtsofre 
efter en partnervoldtægt, men at dem, der alligevel gør det, også er tilbøjelige til at anmelde overgrebet 
til politiet. 
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Figur 28: Politianmeldt fordelt på relation til gerningspersonen 2017-2018
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Forskning og formidling

Udvalgte projekter

A coordinated community response to rape and sexual assault.  
Experiences from a Danish multidisciplinary public approach. 

      Projektleder: Ph.D. Louise Hjort Nielsen

Langt størstedelen af de adspurgte ofre er meget tilfredse med den hjælp, de får i det offentlige system. 
. Det viser resultater fra et ph.d.-projekt, som er gennemført ved Institut for Psykologi ved Syddansk Uni-
versitet i samarbejde med Center for Voldtægtsofre, AUH, og som blev afsluttet i 2018. Resultaterne viser 
samtidig, at ofrene føler sig troet på og ordentligt behandlet af de faggrupper, som de møder, når de søger 
hjælp. 

Louise Hjort Nielsen står bag ph.d.-projektet, som er baseret på fire studier med udgangspunkt i data fra 
Center for Voldtægtsofre i Aarhus og Østjyllands Politi. Resultaterne viser, at ofrene rapporterer meget 
høj tilfredshed med den behandling, de har fået. Fordelt på de faggrupper, som ofre møder, ser tallene 
således ud: 

Sygeplejersker og retsmedicinere 97% er meget tilfredse
Psykologer 91% er meget tilfredse
Politiet 79% er meget tilfredse 

”Det er meget positivt, at så mange ofre føler sig godt behandlet, når de søger hjælp efter en voldtægt. 
Mange ofre er tøvende i forhold til kontakt med det offentlige system, og derfor er denne første kontakt 
med de fagprofessionelle meget vigtig. Det kan være afgørende for ofrenes videre færd i livet”, siger Lou-
ise Hjort Nielsen om resultaterne.

Mødet med ”systemet” er ikke præget af mistro og bebrejdelser 
Projektet har også haft til formål at undersøge, om ofre risikerer at blive udsat for sekundær-viktimisering 
i mødet med disse faggrupper. Sekundær-viktimisering  dækker over negativ adfærd, som fagprofessio-
nelle kan udsætte ofre for efter et overgreb. Det kan være i form af  mistro, bebrejdelser og manglende 
omsorg. Denne adfærd kan føre til følelser af skyld og skam, og kan i værste fald forstærke traumet og 
oplevelsen af overgreb hos ofrene. Tallene for denne type adfærd er lave for alle faggrupper (0- 13 %) i 
forhold til tal fra udlandet (68-90%) 

Mange ofre finder det gavnligt at deltage i forskningsprojekter 
Resultater fra projektet viser samtidig, at størstedelen af ofre, der deltager i forskningsundersøgelser, 
ikke oplever det som re-traumatiserende. 78% fortæller, at de forbinder deres deltagelse i et forsknings-
projekt med noget positivt, og 78% af ofrene fortæller, at de får noget gavnligt ud af at deltage. 

Mange voldtægtssigtede har tidligere været sigtet for en seksualforbrydelse
Også spørgsmålet om, hvorvidt der er faktorer ved mistænkte i voldtægtssager, som har betydning for, om 
vedkommende bliver sigtet og dømt, har indgået i ph.d.-projektet. Resultaterne viser, at 58% af de sigtede 
i politianmeldte voldtægtssager tidligere er sigtet for en seksualforbrydelse. Desuden viser resultaterne, 
at netop en tidligere sigtelse for en seksualforbrydelse har afgørende betydning for, om den sigtede påny 
bliver sigtet og dømt for voldtægt.  
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Overgreb sætter dybe spor... En national oplysningsindsats

        Projektleder: Sara Parding

Center for Voldtægtsofre har siden 2016 arbejdet intensivt på det store landsdækkende oplysningsprojekt: 
”Overgreb sætter dybe spor”. Projektet har to overordnede formål: At sikre at voldtægtsramte får hjælp 
og at sikre, at voldtægtsramte ikke bliver udsat for sekundær traumatisering, når de søger professionel 
hjælp.

Landsdækkende kampagne afsluttet
Første formål bliver primært realiseret gennem en landsdækkende oplysningskampagne. Kampagnen lan-
ceredes januar 2017 og  afsluttedes efteråret 2018. Kampagnen har været synlig på blandt andet taxaer og 
i fitnesscentre, men det primære fokus har været på sociale medier. I løbet af de 1½ år, kampagnen har væ-
ret aktiv, har centret nået over 90% af de 460.000 kvinder i målgruppen, der er på Facebook og Instagram. 
En stor del af dem, har tillige forholdt sig eksplicit til kampagnen ved at lave en ”rekation” på facebook, eller 
skrive en kommentar (i alt over 50.000 reaktioner og kommentarer). 

Dette er usædvanligt højt sammenlignet med andre reklamekampagner og viser både, at unge kvinder 
er interesseret i området, og at kampagnen har lykkes at ramme dem. Der har tillige være annonceret 
blandt andet på google og på youtube. På begge områder har der været mange visninger, og over 25.000 
har desuden klikket videre fra annoncerne til kampagnens hjemmeside for at læse mere om centrene for 
voldtægtsofre. 

Mange hundrede studerende har testet e-læring
Projektets anden formål søges blandt andet realiseret ved udvikling af et e-læringsmateriale henvendt 
til fagpersoner. I løbet af 2018 har omkring 500 politiskoleelever og godt 200 medicinstuderende afprøvet 
materialet og deltaget i en større forskningsevaluering af, om det har effekt på brugernes viden og hold-
ninger.  

Resultaterne af evalueringen vil blive analyseret i løbet af 2019, hvorefter materialet vil blive revideret på 
de eventuelle punkter, som evalueringen peger på. Herefter er planen at sprede materialet til endnu flere 
fagpersoner og studerende. 

Finansiering
Projektet er finansieret af midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, TrygFonden, Novo Nordisk Fonden og 
Østifterne
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Brevkasse og kontakt til de unge – en vigtig opgave
Kommunikationsmedarbejder Stine Skov-Jensen

Center for Voldtægtsofre har en brevkasse på centrets hjemmeside www.voldtaegt.dk. Her kan voldtægts-
ramte, pårørende, skoleelever og andre interesserede få svar på deres spørgsmål. Centret får årligt mere 
end hundrede mails. Henvendelserne bliver besvaret af en af centrets psykologer eller af en kommunika-
tionsmedarbejder. 

Centret samarbejder også med Cyberhus. dk og besvarer de spørgsmål om seksuelle overgreb, 
som Cyberhus’ brugere stiller. Center for Voldtægtsofre bliver desuden jævnligt kontaktet, via telefon eller 
facebook, af skoleelever og studerende, der har spørgsmål om voldtægt og voldtægtsramte i forbindelse 
med skoleprojekter. 

Da en af centrets centrale opgaver er at formidle viden besvarer vi alle spørgsmål og henvendelser. Cen-
trets personale er blevet interviewet af såvel folkeskole- og gymnasieelever som studerende ved Dan-
marks Journalisthøjskole og andre uddannelser. 

Som nationalt videnscenter og vidensformidler 
på voldtægtsområdet er arbejdet med skole-
elever og studerende meget vigtigt. Det giver 
centret et talerør direkte ud til en af vores vig-
tigste målgrupper, nemlig de unge menne-
sker, og giver os mulighed for at sætte fokus 
på bl.a. grænser, victim blaming, og det at 
være en active bystander, hvor man hjælper 
andre, når de har brug for det. Samtidig er 
elevernes projekter også med til at formid-
le centrets eksistens og de muligheder for 
hjælp, som vi tilbyder. 
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Publikationer
Buhmann, C., Arendt, M. & Rosenberg, N. (redaktører). Psykoterapeutiske tilgange til PTSD - symptomer, 
behandling og undersøgelse. Hans Reitzels Forlag, 2018.

Nielsen, L.H. (2018) A coordinated community response to rape and sexual assault. Experiences from a 
Danish multidisciplinary public approach. Ph.D. afhandling i samarbejde med Syddansk Universitet.

O’Toole, M, Arendt, M,  Pedersen, CM. Testing an app–assisted treatment for suicide prevention in a rando-
mized controlled trial: Effects on suicide risk and depression . Behavior Therapy, in press.

Projekter
Nielsen, L.H. (2018) A coordinated community response to rape and sexual assault. Experiences from a 
Danish multidisciplinary public approach. Ph.D. afhandling i samarbejde med Syddansk Universitet. Afslut-
tet i 2018.

Tidlig psykologisk traumebehandling efter et seksuelt overgreb, Volder, I. C. Afsluttet 2018.

Sårbare voldtægtsramte. Bach, M.H., SDU

Troværdighedsvurdering af voldtægtsofre i Danmark, Skov, M. AU

Evaluering af e-lærings projekt i samarbejde med AU, Parding, S., 

Konferencer, undervisning, høringer etc. 

Deltagelse ved konference, høringer, temadage etc.
EVAWI konference, Chicago, USA.. Parding, S. & Skov-Jensen, S.

2018 World Meeting of the International Society for Research on Aggression (ISRA) - Universite de Descar-
tes, Paris, Frankrig, Bramsen, R.H.

Kommunikationsdag, RM. Skov-Jensen, S. & Parding, S.

Samtykke-konference på Christiansborg: Let’s talk about yes! Skov-Jensen, S.

Undervisning og oplæg

Ekstern undervisning
Udredning og behandling af PTSD. 4 x dages kursus for Socialpsykiatrien Hedensted (Isidor, S.,  Obermann, 
M.L. & Arendt, M.). September-oktober 2018

Assessment. Dansk Psykolog Forening. 1.-2.3.2018. Arendt, M.

Udredning ved brug af Present State Examination, Specialpsykologuddannelsen. 10.4.2018. Arendt, M. 

Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser. Mindwork, København. 30.4. & 1.5.2018. Arendt, M.



33

Udredning ved brug af Present State Examination, Center for Ludomani, Aarhus Universitets Hospital. 
31.8.2018. Arendt, M.

Assessment. Mindwork, København. 24.-25.10.2018. Arendt, M.

Undersøgelsesmetode, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 31.10.2018. Arendt, M.

Undervisning: Sikkerhedskordinatorer Jelling Musik festival. Skov-Jensen, S. & Obermann, M.L.

Undervisning: Sikkerhedssupervisorer Jelling Musik festival. Skov-Jensen, S.

Undervisning af jordemoderstuderende vedr. håndtering af overgreb i forbindelse med graviditet og fød-
sel. Obermann, M.L. & Hansen, H.L.

Undervisning af medicinstuderende Hansen, O.I. & Skov-Jensen, S.

Undervisning, speciallæger retsmedicin Hansen, O.I. & Parding, S.

Intern undervisning
Morgenundervisning Skadestuen vedr. håndtering af patienter i krise. Hansen, H.L.

Studiebesøg og møder
Deltagelse i arbejdsgruppe under Region Hovedstaden om anbefalinger vedrørende psykiatrisk behand-
ling af senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Arendt, M.

Møde med Voldtektsmottaket i Trondheim. Hansen, O.I., Bäckström, A.,  Carstens, C., Nielsen, L.H. & Par-
ding, S..

Temadag Børnehus Midt

Rigspolitiets rådgivningsforum. Parding, S.

Møde Annie fra CfDP vedrørende evt. projektsamarbejde, Parding, S.

Møde Lone Adamsen, CSM Midt Nord vedrørende projektsamarbejde, Mikkel Arendt, Parding, S.

Reception Christinecentret, Carstens, C. Parding, S.

Møde National arbejdsgruppe, CfV, OUH, Parding, S.

Møde CSO, Rigshospitalet, Parding, S.

Møde Voldsobservatoriet, Parding, S.

Møde Eva Bertelsen, KU Carstens, C. & Parding, S.

Frivilligcenter Aarhus: Fagligt Netværk Carstens, C.

Møde CSM Midt Nord og CSM Øst vedrørende projektsamarbejde. Parding, S.

Kurser og uddannelse
Kursus Nudging: et redskab til adfærdsændring. Skov-Jensen, S & Parding, S.

Traumerelateret dissociation - TADS-I. Bertelsen, B.H.

Kursus: Attachment Trauma & EMDR v. Debra Wesselmann. Hansen, H.L.

Kursus: EMDR, 2. del af grunduddannelsen.  Obermann, M.L.
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Oversigt over pressedækning 2018

Dato Overskrift Medie Citeret
26.01.18 Op til 1 års ventetid på psykologhjælp til vold-

tægtsofre
TV2 nyhederne Arendt, M.

29.01.18 Voldtægtsofre venter op til ét år på hjælp TV2 nyhederne Arendt, M.

29.01.18 Voldtægtsofre må vente op til ét år på be-
handling

Ritzaus Bureau Arendt, M.

29.01.18 Voldtægtsofre må vente op imod et år på be-
handling: - Det er en stor belastning at vente 
så længe

TV2 Nyhederne 
online

Arendt, M.

09.02.18 Ofre er meget tilfredse med hjælp fra center 
for voldtægtsofre

Regionmidt.dk

15.02.18 Nyt studie: Voldtægtsofre føler sig godt be-
handlet af systemet

TV2 Østjylland Nielsen, L. H.

15.02.18 Over halvdelen af voldtægtssigtede er tidli-
gere sigtet for en seksualforbrydelse

Nielsen, L. H.

15.02.18 Over halvdelen af voldtægtssigtede er sigtede 
før

Ritzaus Bureau 
DR Østjylland

Nielsen, L. H.

21.02.18 Voldtægtsofre tilfredse med center Randers Amts-
avis

Nielsen, L. H.

24.04.18  Voldtægtssag på efterskole: "Vi har gjort alt, 
hvad vi kunne for at støtte hende

Skive folkeblad

04.05.18 20-årig anmeldte falsk voldtægt Radioskive.dk

04.05.18 19-årig anmeldte en voldtægt, der aldrig var 
sket

Tvmidtvest.dk

26.05.18 16-årige Frejas festivalglæde blev slukket af 
en voldtægt,

Horsens Folke-
blad

03.06.18 Voldtægtsofre står i kø for hjælp: "Der er rent 
faktisk mennesker, der dør af det her"

Bt.dk Arendt, M.

03.07.18 Må vente i månedsvis for at få hjælp Ritzaus Bureau Arendt, M.

03.07.18 Blog B.T. mener: Vi svigter ofrene BT.dk / Plus

03.07.18 Voldtægtsofres liv er ødelagt efter overgreb Skive folkeblad Arendt, M.

03.07.18 Ny gennemgang afslører: Voldtægtsofres liv 
er ødelagt efter overgreb

Ritzaus Bureau Arendt, M.

03.07.18 Unik gennemgang afslører: Voldtægtsofre får 
smadret deres liv efter overgreb

Bt Arendt, M.

04.07.18 Massiv ventetid på behandlingscentre: Nu er 
der hjælp på vej til voldtægtsofre

Bt.dk Arendt, M.
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04.07.18 Voldtægtsofre må vente på hjælp Skive folkeblad Arendt, M.

04.07.18 Voldtægtsofre må vente et år på hjælp Bt metro Arendt, M.

04.07.18 Vi svigter ofrene BT

04.07.18 B.T.Metro Kø-
benhavn   

Arendt, M.

04.07.18 Voldtægtsofre står i kø i månedsvis for hjælp Bt Arendt, M.

04.07.18 Bt nyhederne Arendt, M.

05.07.18 Voldtægtsofre får smadret deres liv BT Arendt, M.

05.07.18 Politiken.dk 

10.07.18 Derfor er det svært at blive dømt for voldtægt Bt Arendt, M.

10.07.18 Afsløring: Hver femte voldtægtssag fører til 
frikendelse

Ritzaus Bureau Arendt, M.

10.07.18 B.T. afslører: Hver femte voldtægtssag ender 
med frifindelse

BT.dk / Plus Arendt, M.

11.07.18 Voldtægtsofre: Sådan kan du hjælpe os, Søren 
Pape

Bt

11.07.18 Svært at blive dømt for voldtægt Bt Arendt, M.

11.07.18 Hver femte voldtægtssag ender med frifin-
delse

Bt Arendt, M.

14.08.18 Anklage om doping før voldtægt: nu begynder 
sagen

Localeyes.dk 
Ritzau

14.08.18 Nu begynder sagen: Anklaget for at dope 19-
årig, voldtage hende og filme det

TV 2 /Nyheder-
ne Online 

14.08.18 Fire mænd tiltalt for at bedøve og voldtage 
19-årig: I dag begynder sagen ved retten i 
Herning, 

Mja.dk (Midt-
jyllands Avis) 
Ritzau

14.08.18 Anklage for at tvinge 19-årig til at sluge pille 
før voldtægt

Dagbladet-Hol-
stebro-Struer.
dk  Ritzau

17.08.18 Nu får voldtægts-afsløringer konsekvenser BT.dk 

26.08.18 Hver femte tiltalte bliver frifundet Bt Arendt, M.

14.10.18 37-årig kvinde voldtaget i park i nat Lokalavisen.
dk (Politikens 
Lokalaviser) 

14.10.18 Anmeldelse: Kvinde fra Aarhus voldtaget i en 
park

Lokalavisen.
dk (Politikens 
Lokalaviser) 
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