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Formål og metode 

Formålet med delundersøgelsen er dels at undersøge, om de rådsøgende borgere, der benytter 

tilbuddet om rådgivning i overgrebscentret, får den efterspurgte hjælp og dels at undersøge hvilke 

indsatser, der viderehenvises til.  

 

Aktiviteter i forbindelse med evalueringen 

VfP har afholdt regelmæssige møder med Overgrebscentret – i starten månedlige og i 2014 hver 

anden måned – for at planlægge henvendelsesskemaet, telefonregistrering, henvisningsmulighe-

der og supervision på samtaleforløb. Alle henvendelser er blevet registreret; hovedparten (29 %) 

har fundet Overgrebscentret på nettet, 1/5 har set OBS indslaget; enkelte har set folderen; nogle 

er henvist af fagpersoner; knap en 1/3 er uoplyst. Grundet det begrænsede antal henvendelser er 

en frafaldsanalyse blevet opgivet, lige som de forskellige feedback muligheder fra borgerne ikke 

forekom relevante, da besvarelserne på de enkelte henvendelser i et vist omfang er blevet evalue-

ret under supervisionerne. 

 

Antal henvendelser og henvisninger 

Antallet af henvendelser har været få. I 2013 var der i alt 19 henvendelser og i 2014 var der 154 

henvendelser på ti måneder, heraf var 109 telefoniske, 34 via chat og 11 på mail. Meget få har 

kendt til stedets eksistens og meget få har brugt det – mindre end én henvendelse per arbejdsdag 

i 2014, og der har været adskillige uger uden én eneste henvendelse. Overgrebscentret har vejledt 

og rådgivet disse borgere og visiteret dem videre til: 1) de regionale centre for seksuelt misbrug, 2) 

behandlere, 3) organisationer, hvor der har været behandlingsmuligheder, samt 4) andre instan-

ser. Medarbejderne har gjort et stort arbejde med at skabe og opdatere oversigter over relevante 

behandlings- og hjælpemuligheder i hele landet. Hovedparten af de indsamlede tilbagemeldinger 

fra klienterne er positive; kun ganske få er utilfredse med de råd, de har fået. 

 

 

 

 



 

 

Formidling og oplysning 

Da basisaktiviteten har været så beskeden, har medarbejderne gjort en stor indsats for at udbrede 

kendskabet til centret. Det er sket ved at oprette en hjemmeside, uddele foldere, holde foredrag 

og møder, medvirke til en OBS kampagne, artikelskrivning, facebookside og andet. 

 

Konklusion 

Overgrebscentret har som konstruktion en række problemer. Der har ikke været afsat tilstrækkelig 

ressourcer til at markedsføre og udvikle det. Man har ikke på forhånd undersøgt behovet for den 

specielle indsats og hvilke barrierer, der måtte være for at målgruppen finder frem til Overgrebs-

centret. Det har været dybt frustrerende for medarbejderne, at der har været så få henvendelser. 

Hovedparten af henvendelser har været fra personer, der har et behandlingsbehov, men denne 

funktion har Overgrebscentret været afskåret fra at yde. 

 

 

 

 

 


