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Den 1. november 1999 åbnede landets første

Center for Voldtægtsofre med

beliggenhed i Århus. I løbet af et års tid

forventes oprettet fem-syv af sådanne

centre rundt om i landet.

voldtægts
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det 25 år siden at Burgess og Holmstrom of-
fentliggjorde deres undersøgelse af 92 voldtægts-
ofre under overskriften ’Rape Trauma Syndrom’.
Undersøgelsen satte gang i en mængde forskning
på området, og den var tillige betydningsfuld for
oprettelsen af snesevis af amerikanske voldtægts-
klinikker, der blev placeret i forbindelse med skade-
stuer. Ideen bredte sig til de øvrige nordiske lande –
i Norge findes der ikke mindre end 22 af disse kli-
nikker for volds- og voldtægtsofre spredt ud over
hele landet.

Herhjemme gik udviklingen udenom. I en be-
tænkning fra Justitsministeriet fra 1987 anbefalede
man et initiativ på området, men ingen myndighed
har følt sig ansvarlig for at foretage sig noget.

I 1997 gik en initiativgruppe i gang med at skabe
et center for voldtægtsofre i Århus. Centrumdemo-
kraterne i Folketinget fremsatte et beslutningsfor-
slag (B115 fra 1998) og satte skub i udviklingen poli-
tisk. Sundhedsministeriet gik i gang med at lave en
vejledning (som endnu ikke er klar), og Folketinget
bevilligede 20 mio. kroner til et videnscenter.

Samlet tilbud
Århus-modellen bygger på følgende elementer:

Voldtægt udløser næsten altid en voldsom krise,
og som forholdene i landet har været indtil nu, kan
det kriseramte voldtægtsoffer kun få faglig hjælp,
hvis hun (han) er i stand til at mobilisere de nød-
vendige ressourcer med hensyn til at opsøge de for-
skellige offentlige instanser. Med centrets oprettelse
gives der nu offeret mulighed for at henvende sig ét
sted: Skadestuen, Århus Amtssygehus, hvor den
nødvendige faglige ekspertise forefindes eller kan
tilkaldes.

Centret vil være en åben, akut modtagelse for alle
kvinder mænd og mænd i Århus Amt, der har væ-
ret udsat for voldtægt eller forsøg herpå inden for
48 timer. Det er hensigten, at centret på længere sigt
skal udvides til også at kunne tilbyde hjælp til ofre
for tidligere, ikke-anmeldte voldtægter/ voldtægts-
forsøg samt til voldsramte.

Formålet med centret er at kunne give ofrene et
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samlet psykosocialt tilbud gennem en tværfaglig
indsats med undersøgelse og behandling samlet på
ét sted samt mulighed for opfølgning, frem for at
det kriseramte offer selv skal opsøge forskellige in-
stanser for at få den nødvendige hjælp.

Centret er bemandet med specialuddannede se-
kretærer og sygeplejersker samt læger på tilkald til
at varetage de akutte lægeundersøgelser, og der er
herudover ansat en krisepsykolog på centret.

Personalet – sekretærer, sygeplejersker og læger –
har gennemgået et tværfagligt kursus, som blandt
andet belyser de efterforskningsmæssige og juridi-
ske aspekter af vold, betydningen af den retsmedi-
cinske undersøgelse med henblik på dokumentati-
on og sporsikring samt krisepsykologi.

Hjælpens art
Ved henvendelse til Skadestuen vil den sygeplejer-
ske, som har vagten på centret, blive tilkaldt for at
varetage den primære omsorg for offeret. Hvis offe-
ret har øjeblikkeligt behandlingskrævende læsio-
ner, tager Skadestuen sig af dem.

Såfremt voldtægten allerede er politianmeldt, vil
vagthavende fra Retsmedicinsk Institut blive kaldt
til centret for at foretage lægeundersøgelsen. Det vil
sige, at alle politianmeldte voldtægter i Århus Amt
vil blive undersøgt på det nyåbnede Center for
Voldtægtsofre – og altså ikke længere på Retsmedi-
cinsk Institut.

Henvender offeret sig direkte til centret uden for-
udgående politianmeldelse, vil sygeplejersken vej-
lede den pågældende. Vælger offeret at politian-
melde overgrebet, vil politiet komme til centret for
at foretage en indledende politiafhøring. Vagtha-
vende fra Retsmedicinsk Institut vil også i denne si-
tuation blive tilkaldt for at udføre lægeundersøgel-
sen.

Ønsker offeret af den ene eller anden grund ikke
at politianmelde overgrebet, tilkaldes en speciallæ-
ge fra Ortopædkirurgisk eller Gynækologisk Afde-
ling for at udføre lægeundersøgelsen. Denne læge-
undersøgelse vil – forudsat offeret ønsker det – bli-
ve udført således, at der også på et senere tidspunkt
kan gives dokumentation for overgrebet, ligesom
eventuelle effekter og biologiske spor vil blive sik-
ret med henblik på den situation, at kvinden/man-
den skulle ønske at foretage politanmeldelse inden
for de efterfølgende to måneder.

I alle tilfælde vil offeret efter undersøgelsen blive
tilbudt overnatning på Patienthotellet og en tid hos

psykologen på centret inden for de første døgn,
hvis ofret ønsker det..

Herudover vil der – igen hvis offeret ønsker det –
blive truffet mundtlig og skriftlig aftale om opfølg-
ning hos egen læge eller Gynækologisk Afdeling,
Skejby Sygehus.

I hele det akutte forløb vil den vagthavende syge-
plejerske, der er tilknyttet centret, være den gen-
nemgående omsorgsperson for offeret.

Psykologens rolle
Arbejdsopgaverne for psykologen i det integrerede
tilbud til voldtægtsofre vil være:

� Visitering – vurdering af, på hvilken måde de,
der henvender sig, kan hjælpes. Hvilken form
for støtte og rådgivning har de brug for? Er de
egnede til et behandlingsforløb? Skal de eventu-
elt visiteres til andre institutioner (fx Psykatrisk
Hospital, Krisecentre)?

� Rådgivning – der forudses en del henvendelser
fra kvinder, som er i tvivl om, hvorvidt de skal
og kan bruge Århus Amts tilbud, samt henven-
delser fra behandlere og professionelle, som
møder voldtægtsofre i deres praksis og ønsker
at undersøge, om Århus Amts tilbud er relevant
for deres klienter. Via regelmæssig annoncering
bl.a. i ugeaviser forventes et vist antal henven-
delser fra kvinder, som ellers ikke har haft kon-
takt med hospitalssystemet.

� Kriseintervention – ud fra erfaringer fra  ”Ran-
ders-undersøgelsen” (jf. Elklit, 1993) forventes
tidsforbruget at variere en del – fra korte forløb
af nogle timers varighed til længere forløb af 20
timers varighed eller mere. Det skal altid være
muligt at påbegynde et forløb inden for 48 ti-
mer, hvorfor der altid må være plads i kalende-
ren til at påbegynde nye forløb.

� Undervisning og supervision – af andre faggrup-
per i Århus Amt i de psykosociale aspekter ved
voldtægt.

� Etablering af et regionalt videnscenter inden for
området, som Århus Amts sundhedsfaglige per-
sonale og borgerne kan få udbytte af.

� Deltagelse i beskrivelser af projektet – og den forsk-
ning inden for voldtægtsområdet, som Amtssy-
gehuset, Retsmedicinsk Institut, Skejby Sygehus
og Psykologisk Institut har iværksat og vil
iværksætte.
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Centralt placeret
Placeringen af centret på Skadestuen på Aarhus
Amtssygehus er geografisk central. Skadestuen har
gennem årene haft et tæt samarbejde med Ulykkes
Analyse Centret, som har en årelang tradition for
forskning om vold i Århus i et tæt samarbejde med
Århus Politi og Aarhus Universitet ved Retsmedi-
cinsk Institut – samt senest Institut for Social-
medicin og Epidemiologi med en netop afsluttet
ph.d.-afhandling om ”Vold i Århus”.

Centret vil derfor – ud over at varetage opgaven
med akut modtagelse af voldtægstofre – fungere
som vidensindsamler og vidensformidler, medvir-
ke til at kvalitetsudvikle området gennem fastan-
sættelse af faglige standarder for denne type af un-
dersøgelser og forløb samt fortsætte og igangsætte
ny forskning inden for området.

Ask Elklit er cand.psych. og lektor på
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Annie Vesterby er vicestatsobducent
ved Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet
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