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Indledning 
 
Dette er den 4. årsrapport fra Center for Voldtægtsofre i Århus og dækker året 2003. 
Den 1. november 1999 åbnede landets første Center for Voldtægtsofre ved 
skadestuen, Århus Amtssygehus. 
Forud herfor havde der været kraftige initiativer i gang for at få det Nationale 
Videnscenter, og de til dette formål afsatte 20 mill. kr., tilknyttet centret i Århus. Dette 
blev imidlertid placeret ved centret på Rigshospitalet, som åbnede 1. marts 2000. 
 
Målsætningen for Center for Voldtægtsofre, Århus Amt har været at samle den akutte 
hjælp og omsorg på ét sted, hvor ofre kan få et samlet psykosocialt tilbud med 
undersøgelse og behandling og mulighed for opfølgning. En målsætning, der er helt i 
tråd med Sundhedsstyrelsens vejledning. 
Det har været målet at placere centret et sted, der var nemt tilgængelig samt kendt 
og benyttet af alle borgere,  - nemlig i tilknytning til skadestuen. 
 
Centret har herudover haft som målsætning at udvikle standarder og procedurer for 
akut modtagelse, undersøgelse og behandling samt at formidle viden om disse 
forhold. 
 
Endvidere har en målsætning for centret været at opnå generel viden om voldtægt og 
sexualiseret vold, årsager, omfang, karakter, sundhedsmæssige og psykosociale 
konsekvenser, behandling samt forebyggelsesmuligheder. 
 
Centret er en akut døgnåben modtagelse ved Skadestuen, Århus Sygehus og 
henvender sig til alle mænd og kvinder i Århus Amt, der har været udsat for voldtægt 
eller forsøg herpå inden for de seneste døgn uafhængig af, om offeret ønsker 
politianmeldelse eller ej. 
Centret er desuden åbent for ofre fra Ringkøbing, Viborg og Vejle Amt (Vejle + 
Horsens politikreds) efter særligt indgåede aftaler med disse amter. 
 
Vi plejer at bruge årsrapporten som en god anledning til at takke vores nærmeste 
samarbejdspartnere ved centret eller tilknyttet centret.  
Også i år vil vi gerne give en stor tak til sygeplejersker, læger, lægesekretærer, vores 
frivillige læger, frivillige psykologistuderende, Århus Politi, Rigspolitiets tekniske 
afdeling i Århus, Retsmedicinsk Institut i Århus, Psykologisk Institut i Århus samt 
Gynækologisk Afdeling, Skejby Sygehus. Især medlemmer af styregruppe og 
arbejdsgruppe. Uden disses engagement,  hjælp og støtte ville vi ikke på samme 
måde have mulighed for at drive centret som det sker i dag med udvikling af  nye, 
spændende tiltag. 
  
I år 2003 fokuserede centret på ungegruppen. Året før var 20% af alle henvendelser-
ne i centret ganske unge mennesker mellem 12 og 15 år. For mange af disse unge 
er overgrebet deres første seksuelle erfaring. Krænkelserne foretages ofte af 
jævnaldrende. 
Dette bevirkede, at centret valgte at sætte specielt ind for denne aldersgruppe.  
Som et første tiltag blev der afholdt en intern temadag omhandlende ”erfaringer med 
børne-ungegruppen mellem 12 – 15 år”. 
Herudover blev det besluttet at  lave undervisnings og informationsmateriale til de 
ældste klasser i folkeskolen i form af en cd-rom. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, 
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som har arbejdet med dette projekt siden. Cd-rommen forventes færdig i begyndel-
sen af 2005. 
 
Centret har længe ønsket en mere uddybende bearbejdning af de oplysninger, som 
vi gennem årene har fået. Det er vigtigt at systematisere vores viden og vores 
erfaringer om klientgruppen for løbende at vurdere procedurer og behandlingstiltag, 
således vi kan have fokus på at udvikle og optimere disse. I 2003 påbegyndte vi 
denne bearbejdning, og vi håber på at kunne fortsætte og udbygge bearbejdningen i 
de kommende år 
 
 
Maiken Knudsen, psykolog 
Center for Voldtægtsofre 
Skadestuen, Århus Sygehus 
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Antal henvendelser i centret 
 
2003 
I år 2003 var der i alt 117 henvendelser i centret. Af alle henvendelser var der 1 
dreng og 1 mand, resten var kvinder. En af disse var gengangere, det vil sige, hun 
kom i 2 forskellige anledninger. 
Vi har en formodning om, at også mænd udsættes for voldtægter – formentlig 
hovedsagelig begået af andre mænd, men det er kun ganske få mænd, der 
henvender sig i centret. 
 
Hvis vi ser på erfaringerne fra et modtagecenter i Oslo, der har eksisteret siden 1986, 
modtager de nu i centret omkring 200 henvendelser om året. Antallet af mænd, som 
søger centret varierer, men var i 2003 på 5%. 
Ved Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet i København modtog man i 2002 i alt 
213 henvendelser, hvoraf 2 var mænd. 
Årsagen til, at så få mænd søger hjælp, er ikke klar, men det kunne handle om, at 
voldtægter mod mænd er mere tabubelagt. 
 
2002 
I år 2002 var der i alt 101 ofre i centret. Heraf var et offer en mand, de resterende var 
kvinder. 
 
2001 
Der var i alt 105 henvendelser i 2001. 
Alle henvendelser i år 2001 var piger/kvinder.  
 
1999/2000 
Der var fra centrets indvielse d. 01.11.1999 og frem til 31.12.2000 i alt 88 personlige 
henvendelser i centret og et endnu større antal telefoniske kontakter. Der var 100 
telefoniske kontakter til sygeplejerskerne. Der har ligeledes været et stort antal 
telefoniske kontakter til psykologen, men antallet er ikke opgjort. 
 
Tabel 1 viser en skematisk oversigt over antallet af personlige henvendelser i centret. 
 
Tabel 1 

År Antal henvendelser Kvinder Mænd
2003 117 115 2 
2002 101 100 1 
2001 105 105 0 

1999/2000 88 82 6 
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Antal henvendelser fordelt på året 
Tabel 2 viser antal henvendelser fordelt på måneder. 
 
Tabel 2 
År Total Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2003 N=117 9 
(8%) 

5 
(4%) 

6 
(5%) 

7 
(6%) 

6 
(5%)

7 
(6%) 

14 
(12%)

12 
(10%)

17 
(15%) 

12 
(10%) 

13 
(11%)

9 
(8%) 

2002 N=101 7 
(7%) 

12 
(12%) 

4 
(4%) 

5 
(5%) 

9 
(9%)

10 
(10%)

6 
(6%) 

18 
(18%)

11 
(11%) 

10 
(10%) 

2 
(2%) 

7 
(7%) 

2001 N=105 6 
(6%) 

10 
(10%) 

6 
(6%) 

10 
(10%)

6 
(6%)

11 
(10%)

11 
(10%)

8 
(7%) 

15 
(14%) 

6 
(6%) 

9 
(9%) 

7 
(6%) 

2000 N=83 7 
(8%) 

4 
(5%) 

2 
(2%) 

5 
(6%) 

4 
(5%)

9 
(11%)

2 
(2%) 

13 
(10%)

8 
(10%) 

9 
(11%) 

8 
(10%)

12 
(14%)

 
I år 2003 var juli, august, september, oktober og november de måneder, hvor der 
henvendte sig flest i centret med max. I september. 
 
Aldersfordeling 
Tabel 3 viser en oversigt over aldersfordelingen af henvendelserne i centret år 2000-
2003. 
 
Tabel 3 

Alder 2003 
(n=117) 

2002 
(n=101) 

2001 
(n=105*)

1999 + 2000
(n=88) 

12-20 år 52 (44%) 48 (48%) 46 (44%) 35 (40%) 
21-30 år 33 (28%) 35 (34%) 25 (24%) 31 (35%) 
31-40 år 13 (11%) 9 (9%) 15 (14%) 7 (8%) 
41-50 år 11 (10%) 8 (8%) 12 (11%) 9 (10% 
51-60 år 6 (5%) 0 (0%) 5 (5%) 5 (6%) 
61-70 år 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
71-80 år 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
81-90 år 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 
* 2 har været i centret uden at blive registreret, hvorfor vi ikke kender deres alder. 
 
I 2003 var den yngste i centret 12 år, og den ældste var 87 år. 
Langt hovedparten (73%) er mellem 12 og 30 år – typisk den mest ”udfarende” 
aldersgruppe med hensyn til at færdes ude samt med at gå i byen. 
Den store aldersspredning viser dog også, at voldtægt kan ske for alle. 
 
I tabel 4 ses hvorledes henvendelser for aldersgruppen 12-20 år aldersmæssigt er 
fordelt for  år 2001-2003. 
 
I 2003 var 17% af alle henvendelser i centret ganske unge mennesker mellem 12-15 
år. 
I 2002 var der tale om 20% og i 2001 13%. 
 
Det forholdsvis store antal ganske unge ofre i centret har medført, at centret i 
samarbejde med Århus Politi, Århus Skolevæsen og Retsmedicinsk Institut i Århus 
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har ønsket at lave en særlig indsats for de unge i form af at udvikle en undervisnings- 
og informations cd-rom målrettet de ældste klasser i folkeskolerne samt lærervejled-
ning. Materialet skal indeholde problemstillinger i relation til såvel ofre som krænkere. 
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de fire instanser er aktuelt i fuld 
gang med at planlægge og udarbejde materialet, som forventes at være færdigt i 
begyndelsen af 2005 
 
Tabel 4 

Alder 2003 
(n=52) 

2002 
(n=48)

2001 
(n=46) 

12 år 1 1 0 
13 år 4 7 2 
14 år 6 8 5 
15 år 9 4 7 
16 år 5 12 6 
17 år 9 4 8 
18 år 6 4 8 
19 år 5 1 8 
20 år 7 7 2 
 
Beskæftigelse 
I tabel 5 ses en oversigt over ofrenes beskæftigelsesform: 
 
Tabel 5 

Beskæftigelse 2003 
(n=117) 

Arbejde 16% 
Uddannelse 32% 
Arbejdsløse 12% 
Overførselsindkomst 8% 
Uoplyst 32% 
 
Således er 48% i en eller anden form for beskæftigelse, mens 20% er uden 
beskæftigelse. 32% er uoplyst. 
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Boform 
Ofrenes boform fordeler sig som vist i tabel 6. 
 
Tabel 6 

Boform 2003 
(n=117) 

Alene 31% 
Gift/samboende 7% 
Sammen med andre
(f.eks. delelejlighed) 12% 

Forældre 24% 
Institution 6% 
Uoplyst 20% 
 
Gerningsmandens – etniske oprindelse 
I aktuelle opgørelse har centret blot skelnet mellem om gerningsmanden var af dansk 
herkomst eller anden herkomst. I en tredjedel (32%) af henvendelserne kender vi 
gerningsmandens oprindelsesland. En temmelig stor procentdel er uoplyst omkring 
gerningsmandens herkomst, hvorfor vi ikke får et reelt billede af gerningsmandens 
herkomst. Tallene fordeler sig som vist i tabel 7. 
 
Tabel 7 

Gerningsmand 2003 
(n=117) 

Dansk 10% 
Anden 22% 
Uoplyst 68% 
 
Offerets – etniske oprindelse 
Igen er der blot skelnet mellem om offeret var dansk eller af anden herkomst, tabel 8. 
 
Tabel 8 

Offeret 2003 
(n=117) 

Dansk 85% 
Anden 9% 
Uoplyst 6% 
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Offerets relation til gerningsmanden 
I tabel 9 er vist offerets relation til gerningsmanden: 
 
Tabel 9 
Offerets relation til 
Gerningsmanden 

2003 
(n=117)

Familie/partner/ekspartner 14%
Ukendt 23%
Kortere kontakt 36%
Ven/bekendt 21%
Uoplyst 6%
 
Således kendte offeret sin gerningsmand i langt de fleste tilfælde (71%). I 23% er 
gerningsmanden en fuldstændig ukendt. 
 
Antal Gerningsmænd 
I 86% af henvendelserne var der tale om 1 gerningsmand og i 7% var der tale om 
mere end en gerningsmand, tabel 10. 
 
Tabel 10 

Antal gerningsmænd 2003 
(n=117) 

1 gerningsmand 86% 
> 1 gerningsmand 7% 
Uoplyst 7% 
 
Centret får ofte henvendelser fra pressen, hvor pressen er interesseret i at høre, om 
der er sket en stigning i de overgreb, hvor der er tale om mere end 1 gerningsmand. 
Det er imidlertid første år centret har gjort antal gerningsmænd i de enkelte sager op, 
hvorfor vi ikke kan udtale os klart om denne problematik. Blot kan vi sige, at så 
længe centret har eksisteret har vi haft sager, hvor der har været mere end 1 
gerningsmand. 
 
Voldstype 
Hovedparten af ofrene i centret (53%) har været udsat for fuldbyrdet voldtægt 
(indtrængning i skede, endetarm og/eller mund). 16% har været udsat for forsøg på 
voldtægt. I øvrigt fordeler henvendelserne sig som vist i tabel 11. 
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Tabel 11 

Voldstype 2003 
(n=117)

Indtrængning i skeden, endetarmen 
og/eller munden 53%

Voldtægtsforsøg 16%
Anden seksuel berøring 10%
Anden seksuel chikane 3%
Amnesi* 9%
Uoplyst 9%
* Amnesi dækker de overgreb, hvor offeret intet husker fra overgrebet på grund af bevidstløshed 
under overgrebet eller på grund af alkohol/medicin indtag. 
 
Tidligere krænkelser (n=117) 
I 66% af henvendelserne er det uoplyst, om personen havde været udsat for tidligere 
seksuelle krænkelser, men i alt 25% angiver tidligere at have været udsat for 
seksuelle krænkelser. Svarene fordeler sig som vist i tabel 12 
 
Tabel 12 

Tidl. krænkelser 2003 
(n=117) 

Incest 6% 
Voldtægt 17% 
Anden 2% 
Ingen tidl. krænkelser 9% 
Uoplyst 66% 
 
Antallet af uoplyste er stort, hvorfor vi ikke kender de reelle tal for hele gruppen. 
 
Offeret påvirket af alkohol eller andet 
Offeret blev forespurgt, om vedkommende havde været påvirket af alkohol, stoffer 
eller medicin (f.eks. sovemedicin) i forbindelse med overgrebet. Det er offerets eget 
udsagn og  ikke prøver, der ligger til grund for nedenstående. 
 
I 39% af henvendelserne var det uoplyst, om offeret var påvirket i forbindelse med 
overgrebet. Knap ¼ angav ikke at have været påvirket, mens godt 1/3 angav at have 
været påvirket af enten alkohol og/eller stoffer i forbindelse med overgrebet. 
Fordelingen er anført i tabel 13 
 
Tabel 13 
Offeret påvirket af 
alkohol eller andet 

2003 
(n=117) 

Ja 37% 
Nej 24% 
Uoplyst 39% 
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Gerningssted 
 
Tabel 14 

Gerningssted 
2003 
(n=117)

Offerets arb.pl. 0%
Gerningsmandens arb.pl 1%
Offer + gerningsmandens arb.pl. 4%
Offerets bopæl 21%
Gerningsmandens bopæl 15%
Anden privat bolig 6%
Offentligt sted 6%
Udendørs 33%
Andet 8%
Uoplyst 6%
 
Det ser ud til, at overgrebene oftest foregik væk fra gerningsmandens bopæl og 
snarere foregik alle mulige andre steder. 
42% af overgrebene foregik i en privat bolig. 5% foregik på en arbejdsplads. 39%  på 
et offentligt sted – heraf 33% udendørs. 
 
Tilbud i centret 
Centret har forskellige tilbud til ofrene, og det var forskelligt, hvilke af tilbudene ofrene 
tog imod. 
Hvilke fagpersoner, der var draget ind i de enkelte sager, er vist i tabel 15. 
 
Tabel 15 

Henvendelser fordelt på forskellige faggrupper  2003 
(n=117) 

Gruppe A (udelukkende kontakt med sygeplejerske) 5 
Gruppe B (kontakt med sygeplejerske og læge) 31 
Gruppe C (kontakt med sygeplejerske og psykolog) 0 
Gruppe D (kontakt med sygeplejerske, læge og psykolog) 45 
Gruppe E (udelukkende kontakt med psykolog) 35 
Gruppe F (kontakt med læge og psykolog) 1 
 
Således var sygeplejerskerne inddraget i 81 (69%) af henvendelserne. 
Lægerne var inddraget i 77 (66%) af henvendelserne. 
Psykologen var inddraget i 81 (69%) af henvendelserne 
 
Henviser  
De fleste henvendelser i centret blev formidlet via politiet svarende til 51% af alle 
henvendelser. 
Herudover ser det ud til, at mange mennesker samt samarbejdspartnere  efterhån-
den har fået kendskab til centret i almindelighed, idet 18% var personer som af sig 
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selv henvendte sig til centret for at søge hjælp.15% var lægehenviste (via gynækolo-
giske afdelinger, praktiserende læger eller fra skadestuer).16% var sat i kontakt med 
centret via anden instans (f.eks. studievejledere, lærere, sundhedsplejersker m.v.) 
 
Oversigt over henvisere er vist i tabel 16. 
 
Tabel 16 

Henvisere 2003 
(n=117)

Politiet 51% 
Kommer af sig selv 18% 
Læge/hospitaler 15% 
Henvist fra andre instanser 16% 
 
Centret har arbejdet på at få formidlet viden om eksistensen af centret ud via presse, 
undervisning og møder med samarbejdspartnere.  
Det vil være en løbende opgave at have fokus på denne formidlingsdel for at så 
mange som muligt som måtte have behov for hjælp fra centret får kendskab til 
hjælpemuligheden. 
 
Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret 
I tabel 17 ses en oversigt over sygeplejerskernes tidsforbrug ved telefonisk kontakt til 
centret 
 
Tabel 17 
Tidsforbrug ved telefonisk kontakt
 til centret 2003 2002 2001

Antal telefoniske kontakter 81 77 142
Timeforbrug 33,11 20,99 27,9
Antal minutter per kontakt 24,53 16,36 11,8
 
Den drejer sig om telefonisk kontakt fra: 
 
• ofre 
• pårørende – forældre – kærester – venner 
• skoleelever 
• studerende 
• skoler 
• krisecentre – ansatte 
• journalister 
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Tid for henvendelse i centret efter overgrebet 
I gennemsnit kom ofrene 7,1 døgn efter overgrebet, men middeltallet var 0,5 døgn, 
dvs. at halvdelen kom i løbet af 12 timer. Spredningen var fra 0 – 180 døgn. I de 
efterfølgende analyser er der foretaget en opdeling i fire grupper som ses i tabel 18. 
 
Tabel 18 

Tid 2003 
(n=117)

Inden for 48 timer 62% 
3-9 døgn 13% 
> end 10 døgn 15% 
Uoplyst 
men inden for 6 måneder 10% 

 
Som det fremgår kom hovedparten inden for 48 timer. Det er en af hensigterne bag 
centret, at man vil kunne sikre, at ofrene hurtigst muligt kan få den optimale 
behandling . Det ser ud til, at dette formål er opfyldt. 
Når alligevel 28% af alle henvendelser i centret kom efter de 48 timer drejede det sig 
om personer, der alene ønskede at tage imod tilbud om psykologsamtaler.  
Desværre foreligger der i 10% af tilfældene ikke oplysninger om, hvor længe efter 
overgrebet ofrene henvendte sig i centret, men alle henvendelser lå inden for ½ år 
 
 
Offeret henvist til anden instans 
Nogle ofre blev efter den akutte henvendelse i centret henvist videre til anden instans 
(11%). For nogles vedkommende til f.eks. psykiatrisk hospital, fordi deres problema-
tik var af en sådan karakter, at viderehenvisning var nødvendig eller skønnedes mest 
optimal for offeret. For andres vedkommende blev de henvist til psykolog uden for 
centret, enten fordi de allerede var i et samtaleforløb hos vedkommende, eller fordi 
den fysiske afstand fra offerets bopæl til centret var så stor, så offeret valgte en 
psykolog i sin hjemkommune. 
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Fordelt på amter 
Centret betjener primært Århus Amt., men der er som nævnt i indledningen indgået 
en aftale med Vejle Amt (Vejle og Horsens politikreds), Ringkøbing Amt og Viborg 
Amt om, at ofre herfra kan henvises til Center for Voldtægtsofre i Århus til akut hjælp 
og støtte samt sporsikring. 
Af de i alt 117 personlige henvendelser i centret var 79 (70%) personer fra Århus 
Amt. Antallet svarer til antallet af henvendelser fra Århus Amt 2002. 
Derimod var antallet af henvendelser henvist fra andre amter steget en del 
sammenlignet med 2002. 
Dette gælder antal henviste fra Viborg Amt og fra Vejle Amt. Fordelingen på amter 
fremgår af tabel 19. 
 
Tabel 19       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amt 2003 
(n=117) 

2002 
(n=101 

Århus 79 78 
København 1  
Vest Sjælland  1 
Fyn 1  
Sønderjylland 1  
Ribe 1  
Vejle 20 12 
Ringkøbing 3 4 
Viborg 9 4 
Nordjylland 1 1 
Hjemløs 1  
Andet land  1 
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Fordelt på kommuner i Århus Amt 
Af de 79 personer (70%) fra Århus Amt, der henvendte sig i centret fordelte de sig 
som vist i tabel 20. Som det fremgår, kommer langt hovedparten af alle henvendel-
serne fra Århus Kommune, hvilket muligvis kunne afspejle, at seksuelle overgreb i 
højere omfang er et ”storbyfænomen”. En anden mulighed er dog, at der rent fysisk 
er for langt til centret for ofre i periferien til at de søger hjælp i centret. 
 
Tabel 20 

Kommune 2003 
(n=79)

Århus 51 
Ebeltoft 1 
Galten 2 
Grenå 2 
Hammel 1 
Nørre Djurs 1 
Odder 2 
Purhus 1 
Randers 5 
Ry 2 
Rønde 1 
Samsø 2 
Silkeborg 3 
Skanderborg 4 
Sdr. Hald 1 
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Antal henvendelser til psykolog 
 
Alle ofre der henvender sig i centret informeres om, at de snarest bliver kontaktet 
telefonisk af centrets psykolog. Ved den telefoniske henvendelse tilbydes ofrene 
samtale ved psykologen.  
 

2003 
Af de 117 henvendelser til centret ønskede 81 personer (69%) samtaler med 
psykologen i centret. 
22 personer ønskede ikke at blive kontaktet. 
14 personer fik andet tilbud.  
Herudover var 16 personer fra år 2002 ikke afsluttet psykologisk og havde samtale-
forløb ind i 2003.  4 personer fra 2002 blev genhenvist til samtale i 2003 og endelig 1 
person fra 2001. Psykologen har således haft kontakt med i alt 102 personer og som 
de foregående år kontakt med flere af de pårørende. 
 
2002 
I alt 77 personer (76%) var i kontakt med centrets psykolog.  
8 personer tog imod tilbud om psykologbehandling andet sted. Enten fordi de 
allerede havde kontakt med denne psykolog før det seksuelle overgreb, eller fordi 
den fysiske afstand til centret var meget stor.  
En enkelt person blev indlagt og kom i behandling ved en psykiatrisk afdeling. 
Således var i alt 84% af alle ofre, der henvendte sig i centret, i kontakt med psykolog 
enten ved centret eller andet sted. 
Herudover var 21 personer fra år 2001 ikke afsluttet psykologisk og havde samtale-
forløb ind i 2002. 
Endelig henvendte 7 personer, som egentlig var afsluttet i centret i 2001, sig igen til 
psykologen, idet der var yderligere behov for samtaler. 
Således havde psykologen i 2002 kontakt med i alt 105 personer 
Hertil kommer personlig kontakt med flere  af de pårørende, svarende til pårørende til 
19 af ofrene. 
Som i de foregående år, var der mange telefoniske rådgivninger og vejledninger 
desforuden. Også fra ofre, hvor overgrebet var sket for år tilbage. I disse sager, 
søger centret telefonisk at råde og vejlede efter den enkeltes alder, problemstilling og 
aktuelle livssituation. 
 
2001 
Ud af alle 105 henvendelser var der 8 ofre, der ikke ønskede at blive kontaktet 
telefonisk af centret psykolog. 
 
Af de øvrige 97 henvendelser førte den telefoniske kontakt til: 
 

• at 63 ofre tog imod tilbud om en personlig kontakt med psykolog ved centret. 
 

• at 22 ofre ikke umiddelbart ønskede yderligere personlig kontakt med psyko-
log. 
For disse 22 ofre tegner sig et billede af, at den fysiske afstand fra offerets 
bopæl til centret var stor. Ofrene kom fra andre kommuner i amtet eller fra an-
dre amter - i alt 17 ofre. Flere af ofrene gav tillige udtryk for at have en god 
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støtte i de nære pårørende og ikke at have behov for psykologhjælp. For an-
dre ofre var der via de oplysninger der var indhentet ved den akutte henven-
delse i centret og via den telefoniske kontakt indtryk af, at der udover overgre-
bet var tale om svære psykosociale problemer og/eller misbrugsproblemer. 
 

• 6 ofre var på det tidspunkt, hvor overgrebet fandt sted, allerede i kontakt med 
psykolog/psykiater. Det blev i fællesskab med offer og det allerede etablerede 
behandlingstilbud vurderet, at det ville være mest hensigtsmæssigt at få det 
aktuelle overgreb bearbejdet ved denne psykolog/psykiater. 

 
• 6 ofre blev tilbudt behandling i andet behandlingsregi - enten fordi det skøn-

nedes mere hensigtsmæssigt på grund af problemernes karakter og omfang, 
eller på grund af fysisk afstand til centret. 

 
Langt de fleste ofre der henvendte sig i centret - i alt knap 73% - var således  i 
kontakt med psykolog enten ved centret eller andet steds. 
 
1999/2000 
Af de 88 personlige henvendelser i centret ønskede 59  at tage imod psykologbistand 
via centret.  
Herudover modtog 5 ofre psykologbistand andet steds. For nogle af disses 
vedkommende hos en psykolog eller en anden instans (f.eks. krisecenter eller 
lokalpsykiatri), som de allerede var eller har været i kontakt med, og hvor det mellem 
offeret og centrets  psykolog blev vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at 
fortsætte et forløb hos den psykolog offeret allerede kendte og var fortrolig med. For 
andres vedkommende boede ofrene rent fysisk langt fra centret, hvilket vanskelig-
gjorde det for dem at tage imod tilbudet fra centret. For disse hjalp man fra centrets 
side med at formidle kontakt med en psykolog, der afstandsmæssigt var tættere på 
 
I tabel 21 er tallene for perioden 1999/2000 - 2003 vist skematisk 
 
Tabel 21 

År 
Ønsker ikke 
 samtale 
 med psykolog 

Psykolog i
centret 

Behandling
andet sted 

2003 
n=117 22  (20%) 81  (68%) 14  (12%) 

2002 
n=101 16  (16%) 77  (76%) 8  (8%) 

2001 
n=105 30  (29%) 63  (60%) 12 (11%) 

1999/2000 
n=88 24  (28%) 59  (67%) 5  (6%) 
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Tidligere kontakt med psykolog/psykiater 
I tabel 22 er opgjort tidligere kontakt med psykolog/psykiater. 
 
Tabel 22 
Tidligere kontakt med 
Psykolog/psykiater 

2003 
n=117

Kontakt, men ikke nærmere 
Angivet 1%

Psykolog 19%
Psykiater 3%
Psykiatrisk Hospital 9%
Andet 3%
Ingen kontakt 15%
Uoplyst 50%
 
Igen er antallet af uoplyst stort (50%), hvorfor vi ikke kender de reelle tal for hele 
gruppen. Af de resterende 50% havde knap en tredjedel (19%) ikke tidligere været i 
kontakt med psykolog. 43% havde været i kontakt med enten psykolog eller 
psykiater. 19% havde været i kontakt med et psykiatrisk hospital. 
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Antal lægeundersøgte i centret 
 
Alle ofre, uanset om de ønsker politianmeldelse eller ej, tilbydes lægeundersøgelse 
og sporsikring af særligt uddannede læger.  
Såfremt et offer har anmeldt voldtægten til politiet, tilkalder politiet altid en læge fra 
Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. Det er denne læge, der varetager 
undersøgelsen af offeret samt sporsikringen.  
Såfremt et offer ikke umiddelbart ønsker at anmelde overgrebet til politiet, tilkaldes 
en læge fra et frivilligt lægekorps tilknyttet centret. Disse læger har hovedansættelse 
anden steds men aflønnes pr. tilkald af Århus Sygehus. Der ydes intet honorar for at 
være i det frivillige lægekorps. 
Efter afsluttet lægeundersøgelse og samtale træffes aftale om opfølgning såfremt 
offeret ønsker dette; primært hos egen praktiserende læge, evt. henvisning til 
gynækologisk ambulatorium, Skejby Sygehus. 
 
2003 (n=117) 
I alt 77personer (66%) blev lægeundersøgt ved henvendelse til centret. 2 (2%) blev 
lægeundersøgt andet sted. 
38 personer (32%) blev ikke lægeundersøgt. Som ved de tidligere år drejer det sig 
for de ikke – lægeundersøgtes vedkommende om, at ofrene ikke ønskede lægeun-
dersøgelse, eller fordi lægeundersøgelse ikke var relevant på henvendelsestidspunk-
tet. 
1 person blev undersøgt på andet center. 
 
2002 (n=101) 
I alt 68 personer (godt 67%) tog imod tilbudet om lægeundersøgelse ved henvendel-
se til centret. 33 personer (33%) blev ikke lægeundersøgt - enten fordi de ikke 
ønskede lægeundersøgelse, eller fordi lægeundersøgelse ikke var relevant på 
henvendelsestidspunktet. 
Af de 68 personer, der blev lægeundersøgt ved centret  politianmeldte 58 personer 
primært  og blev undersøgt af læger fra Retsmedicinsk Institut i Århus.  
10 personer blev undersøgt at læger fra det frivillige lægeteam, der er tilknyttet 
centret. Heraf har 1 person senere ønsket at politianmelde overgrebet. 
 
2001 (n=105) 
I alt 64 personer (61%) tog imod tilbud om lægeundersøgelse ved centret. 6 personer 
(6%) blev undersøgt andet sted og 35 (33%) blev ikke lægeundersøgt - enten fordi 
de ikke ønskede lægeundersøgelse, eller fordi en lægeundersøgelse ikke var 
relevant på henvendelsestidspunktet. 
Ud af de 64 lægeundersøgte blev: 
50 personer undersøgt af Retsmedicinsk Institut (primært politianmeldte). 
12 personer blev undersøgt af læger fra det frivillige lægeteam (ikke politianmeldte). 
2 personer valgte senere at politianmelde overgrebet. 
 
1999/2000 (n=88) 
Af de i alt 88 personlige henvendelser i centret blev der foretaget lægeundersøgelse 
af 49 ofre (56%). 
35 (71%) var rekvireret af politiet efter en politianmeldelse. 
14 (29%) ønskede ikke politianmeldelse fra starten men 4 foretog senere politian-
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meldelse. 
Af de lægeundersøgte ofre ønskede mindst 22 en efterfølgende kontakt til egen 
læge, og 6 blev henvist til gynækologisk ambulatorium. 
 
I tabel 23 vises skematisk oversigt over lægeundersøgte. 
 
Tabel 23 

År 
Lægeus. 
ved 
centret 

Lægeus. 
andet  
sted 

Us. af  
retsmed. 
læge 
(primært 
politianmeldt)

Us. af læger
fra frivillige 
lægekorps 
(ikke 
politianmedlt) 

Valgte  
senere at 
politian- 
melde 

2003 
n=117 77  (66%) 2  (2%) 58  (75%) 10  (13%) 9 (12%) 

2002 
n=101 68  (67%) 0  (0%) 58  (85%) 10  (14%) 1 (1%) 

2001 
n=105 64  (61%) 6  (6%) 50  (78%) 12  (19%) 2 (3%) 

1999/2000 
n=88 49  (56%) 0  (0%) 35  (71%) 14  (29%) 4 (8%) 
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Antal politianmeldte 
 
Der er ikke noget krav til de personer, der henvender sig i centret om politianmeldel-
se af overgrebet. Det er op til den enkelte selv at bestemme dette. Men centret råder 
og vejleder omkring emnet. 
For mange ofre er det en svær proces at overveje, om de ønsker at anmelde 
overgrebet til politiet – af og til kan der gå måneder, før offeret eventuelt vælger en 
politianmeldelse. 
Der kan være megen usikkerhed og mange spørgsmål i relation til kontakten med 
politiet. 
Centret har senere i forløbet ved psykologen mulighed for, med offerets ønske og 
accept, at kontakte politiet og etablere et i første omgang uformelt møde mellem offer 
og politi, hvor vedkommende kan få lejlighed til at vende tvivlsspørgsmål med politiet. 
Herved får offeret et bedre grundlag for at træffe sin beslutning. 
Nogle ofre, som i første omgang ikke ønskede at anmelde overgrebet til politiet, kan 
senere have anmeldt overgrebet, uden centret nødvendigvis er vidende om dette. 
 

2003 (n=117) 
Centret havde117 kontakter. 85 personer (73%) politianmeldte overgrebet til politiet, 
og 31 (26%) valgte ikke at anmelde.  Hos 1 person er det uvist, om overgrebet er 
anmeldt. 
 
2002 (n=101) 
Ud af de personer, der henvendte sig i centret politianmeldte 89 (78%) overgrebet til 
politiet, hvilket var en stigning i forhold til 2001, hvor 58% ønskede at anmelde 
overgrebet. Om stigningen var tilfældig er svært at udtale sig om ud fra de nuværen-
de erfaringer. Men centret er bekendt med, at nogle få ofre valgte at efteranmelde 
overgrebet til politiet. For et par stykkers vedkommende efter en i første omgang 
uformel kontakt med politiet iværksat via centret. 
 
2001 (n =105) 
Ud af alle 105 personlige henvendelser i centret politianmeldte i alt 61 personer 
(58%) overgrebet til politiet. Nogle af disse var anmeldt i udlandet. 
 
1999/2000 (n= 88) 
Der var  i alt 88 henvendelser i centret, og heraf ønskede 35 personer (40%) at 
politianmelde primært, 4 personer valgte at politianmelde senere. 
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Tabel 24 viser en skematisk oversigt over forholdet mellem politianmeldte / ikke – 
politianmeldte. 
 
Tabel 24 

År Politianmeldte Ikke 
politianmeldte Uoplyst

2003 
n=117 85  (73%) 31 (26%) 1% 

2002 
n=101 89  (78%) 22  (22%) 0 

2001 
n=105 61  (58%) 44  (42%) 0 

1999/2000 
n=88 35  (40%) 53  (60%) 0 

 
 
Politikreds 
I nedenstående tabel 25 er anført hvilken politikreds de politianmeldte sager tilhører. 
 
Tabel 25 

Politikreds 2003 
n=85 

Århus 45 (38%) 
Ringkøbing 1  (1%) 
Grenå 6  (5%) 
Randers 5  (4%) 
Vejle 8  (7%) 
Horsens 5  (4%) 
Skanderborg 6  (5%) 
Silkeborg 2  (2%) 
København 1  (1%) 
Viborg 3  (3%) 
Herning 1  (1%) 
Ålborg 1  (1%) 
Udlandet 1  (1%) 
 
I år 2003 var der oftere tale om politianmeldelse, hvis gerningsmanden var ukendt 
(92%), end hvis gerningsmanden var en, man havde haft kortere eller længerevaren-
de kontakt med (64%).  
 
Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis der var tale om fuldbyrdet voldtægt eller 
voldtægtsforsøg (79%), sammenlignet med chikane, amnesi og berøring (62%). 
 
Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis personen tidligere var blevet voldtaget 
(83%), mens der i de tilfælde, hvor personen var et incestoffer, eller hvor det var 
første gang, hun var udsat for et overgreb sjældnere var tale om en politianmeldelse 
(29%). 
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Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis personen tidligere havde modtaget 
behandling ved f.eks. anden psykolog, psykiater m.m. (78%), sammenlignet med de 
personer som ikke tidligere havde modtaget nogen form for behandling (42%). 
 
Når der var tale om politianmeldelse, betød det, at offeret forholdsvis hurtigere 
henvendte sig til centret (84% indenfor 1 døgn) – oftest fordi det var politiet, der 
transporterede offeret til centret. Af de ikke politianmeldte kommer kun 16% indenfor 
1 døgn. 
 
Når der forelå politianmeldelse tog flere ofre imod et ”fuldt tilbud” i centret – dvs. 
både havde kontakt med sygeplejerske, læge og psykolog. 
 
Politiet kan henvise ofre til centret uden der foreligger en politianmeldelse. Enten 
fordi offeret endnu er uafklaret omkring spørgsmålet om anmeldelse af overgrebet, 
eller fordi offeret ikke ønsker at anmelde det. Politiet kan i de tilfælde hjælpe ofret i 
kontakt med centret til den omsorgsdel, der ligger som et tilbud fra centrets side. 
De personer, der var henvist af politiet, anmeldte oftere overgrebet end andre ofre. 
Det virker som om, at har man først ønsket at tage kontakt med politiet, beslutter de 
fleste så også at anmelde overgrebet.  
De, der henvendte sig i centret af sig selv eller var henvist af anden instans, 
anmeldte kun i forholdsvis få tilfælde overgrebet til politiet. 
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Ekstern undervisning centret har afholdt 
 

2003 
Undervisning af sygeplejersker i lægepraksis. Lene Rindom og Maiken Knudsen. 
 
10. klassecentret, Hammel Skole. - pigerne. Lene Rindom 
 
Psykologisk Institut, Århus Universitet. Maiken Knudsen 
 
Seksualitet og Samliv i Århus - psykologer. Maiken Knudsen  
 
Lysthuset i Århus, Maiken Knudsen 
 
 

Intern undervisning 
 

2003 
2-dages kursus for nye sygeplejersker, læger og politi tilknyttet centret. Århus 
Amtssygehus. 
 
 

Konferencer 
 
2003 
Oktober 2003, OTA (Orthopaedic Trauma Association) 18 th Annual meeting. 
Salt Lake City, Utah, USA 
 
10. Sygeplejefaglige Symposium, Skejby Sygehus. Lene Rindom og Maiken 
Knudsen. 
 
The 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin. Ask Elklit, Lene Rindom 
og Maiken Knudsen. 
 
Konference om sexuelle overgreb mod mennesker med handicap, maj 2003, arr. Af 
Socialt Udviklingscenter SUS. Annie Vesterby. 
 

Workshops 
 
2003 
Lene Rindom og Maiken Knudsen. Victims of Sexual Assault - How Do We Help? 
The 8th  European Conference on Traumatic Stress, Berlin 2003. 
 
Lene Rindom og Maiken Knudsen. Voldtægtsofre - hvordan hjælpe? 10. sygepleje-
faglige Symposium, Århus. 2003 
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Studietur 
 
2003 
Island. Besøg ved Barnahüs, Center for Voldtægtsofre, Stigamot. Maiken Knudsen 
 

Undervisning/kurser/temadage centret har deltaget i 
 

2003 
Psykoterapi med børn og unge, Dansk Psykolog Forening 
 
Selvmordsforsøg, Center for Selvmordsforebyggelse 
 
Dissociative tilstande, Psykiatrisk Hospital, Århus 
 
Seksuelle overgreb - handling og behandling. Socialt Udviklingscenter, Psykiatrisk 
Hospital, Århus 
 
Vold i familien. Formidlingscentret for socialt arbejde 
 
Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap, Socialt Udviklingscenter. 
 
”Power Point”, Århus Amtssygehus 
 
Foredrag afholdt ved Dansk Selskab for ulykkes- og skadeforebyggelse’s temamøde  
om nyere perspektiver i forebyggelse af vold og voldsskader Århus november 2003: 
”Vold mod danske og udenlandske kvinder i Århus” J.A. Ejlersen. 
 
Intern temadag om erfaringer med børne-/ungegruppen mellem 12 og 15 år. 
 

Møder 
 

2003 
Visionsmøde for centret med deltagelse af arbejdsgruppemedlemmer. 
 
Karin Steen Madsen, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet. Møde mellem offer og 
gerningsmand - går det an? 
 

Andre aktiviteter 
 
Brink, O: Medlem af lokalt forum mod vold i familien. Et forum sammensat af 
repræsentanter fra Århus Kommune på initiativ fra Formidlingscentret for socialt 
Arbejde samt Socialministeriet.  
 
Brink, O: Medlem af “tænketank” i Det kriminalpræventive Råd vedrørende 
forebyggelse af vold. 
 
Brink, O: Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadesforebyg-
gelse. 
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Tilfredshedsundersøgelse (2002) 
 
Det har været væsentligt for centret, at den indsats der ydes i forhold til de enkelte 
ofre, der henvender sig i centret er så god som muligt. Som nævnt i årsrapporten 
2002, side 4, har der løbende været mange og meget positive mundtlige tilbagemel-
dinger fra ofre, der har været i kontakt med centret. 
I 2001 blev der imidlertid påbegyndt en tilfredshedsundersøgelse, hvor ofre, der har 
været i centret modtager et spørgeskema, som de opfordres til at udfylde og 
returnere i en frankeret svarkuvert. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål, der går på 
deres tilfredshed med modtagelse af og kontakt med politiet, sygeplejerske og læge i 
den akutte modtagesituation. 
Tilfredshedsundersøgelsen vil fortsætte i de kommende år. 
 
 

Supervision 
 
Der har i alle årene været supervision af interesserede sygeplejersker tilknyttet 
centret ved psykolog Maiken Knudsen. Der har været afholdt supervision en gang 
om måneden af 1½ times varighed. Tilbuddet vil blive fortsat fremover. 
 
 

Anden udvikling 
 
De undersøgelsessæt (PU-Kit) som er udviklet til brug for sporsikringen ved 
lægeundersøgelse (ved politi og ikke politianmeldte undersøgelser) anvendes på 
Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet samt på skadestuerne i Herning, Ålborg 
Sygehus Syd og Grønland. ligesom de er omtalt som brugbare ved undersøgelse af 
børn, der har været udsat for akutte seksuelle overgreb i Rapport udgivet af Dansk 
Pædiatrisk Selskab 2001. Undersøgelsessættene bliver med hensyn til indhold 
tilpasset forskellige ønsker og behov ved undersøgelsesstederne. 
 
Gruppesamtaler ved psykolog 
Et af tilbuddene ved centret er den psykologiske efterbehandling. Der er mulighed for 
såvel individuelle samtaler efter behov som for at deltage i et gruppeforløb, når 
centret har muighed for at samle en gruppe. 
Sideløbende med at de enkelte deltager i et gruppeforløb, er det af og til nødvendigt 
at kunne tilbyde individuelle samtaler ved siden af gruppeforløbet. 
Når vi har valgt gruppeforløb, har det været for at give ofrene mulighed for at møde 
andre med lignende problemstillinger og skabe mulighed for at drøfte og viderebear-
bejde overgrebet, og dets konsekvenser samt for at udveksle tanker, følelser og 
erfaringer. 
Erfaringerne med grupperne er uddybet i Psykolog Nyt nr. 16, 2002, s. 3-9 samt ved 
Nordisk Konferens: Våldets offer – vårt ansvar!, 2002, Stockholm. 
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Igangværende forskningsprojekter 
 
Tilfredshedsundersøgelse 
Der finder løbende en tilfredshedsundersøgelse sted hos de personer, der 
henvender sig i centret. Tilfredshedsundersøgelsen handler om forhold i forbindelse 
med den akutte henvendelse i centret. 
 
Pilotundersøgelse 
Undersøgelse af akut stress og posttraumatisk stress forstyrrelse hos voldtægtsofre 
 
Spørgeskemaundersøgelse 
Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og viden om voldtægt hos 7. - 9. 
klasseselever. 
 
Hjælpeinstanser 
Undersøgelse af formelle og uformelle hjælpeinstanser der er til rådighed for et 
tværfagligt personale  omkring et konkret offer. 
 
 

Informationsmateriale 
 
Nedenstående oversigt over informationsmateriale er tidligere produceret eller er 
aktuelt ved at blive produceret i centret. 
 
Håndbog 
Med baggrund i undervisningsmateriale udarbejdet til kursus for interne medarbejde-
re ved centret er der lavet en håndbog ”Voldtægtsofre – en håndbog for fagpersoner” 
2000,ISBN: 87-987404-1-1, Center for Voldtægtsofre ved Århus Universitetshospital, 
hvor bogen kan rekvireres for kr. 150,-. Bogen er målrettet fagpersoner, der i 
egenskab af deres profession kan møde voldtægtsofre. Bogen har gennem de 
forløbne år været meget efterspurgt. Der blev i første omgang trykt 500 eksemplarer, 
og der blev siden trykt nyt oplag. 
 
Informationsfolder til samarbejdspartnere 
Der er udarbejdet en informationsfolder om centret til samarbejdspartnere som er 
udsendt til relevante instanser i Århus Amt som f.eks. praktiserende læger, 
skadestuer i amtet, kriminalpolitiet i Århus politikreds, krisecentre, o.l. Folderen vil 
blive rundsendt med mellemrum, men kan i øvrigt rekvireres ved Center for 
Voldtægtsofre, Århus tlf. 89497400. 
 
Pjece til ofre 
Centret har lavet en pjece til de ofre, der henvender sig i centret i forbindelse med 
seksuelle overgreb. Pjecen indeholder følgende: myter om voldtægt, hvad er 
voldtægt, har du anmeldt overgrebet til politiet, når overgrebet ikke er anmeldt til 
politiet, mulige reaktioner, hvor kan du søge hjælp, hvordan kommer du videre, råd til 
din familie og dine venner, kontakt Center for Voldtægtsofre, adresser og telefon-
numre. 

 

Der har været mange positive tilbagemeldinger fra såvel ofrene som deres 
pårørende på pjecen, ligesom andre amter, der har været i gang med at etablere 
lignende centre, har vist interesse for pjecen. 
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Pjece til mulige ofre 
I forsøg på at bringe viden om centrets eksistens ud til personer, der måtte komme i 
den situation, at de skulle få brug for centret, er der nu udarbejdet en pjece målrettet 
disse. Denne pjece påtænkes sendt ud til praktiserende læger,  til apoteker, 
biblioteker, til studievejledere ved forskellige uddannelsesinstitutioner m.m. 
 
Pjece til kærester/ægtefæller 
Mange af de personer, der henvender sig i centret har en mere eller mindre fast 
partner. Disse har naturligt svært ved at finde ud af, hvordan de bedst hjælper 
offeret. Partneren skal forholde sig til offerets reaktioner, som de ofte er usikre på og 
ikke helt forstår. Samtidig har de deres egne reaktioner, som de også ofte overman-
des af. Dette tilsammen gør det vanskeligt for partneren at vide, hvad de skal gøre, 
og hvad de skal sige for at hjælpe bedst muligt. 
Derfor har centret udformet 2 pjecer til partnerne. Den ene pjece er målrettet de helt 
unge kærester (14-17 år).  
Den anden pjece er målrettet de lidt ældre og mere modne partnere (fra 18 år og 
opefter). 
 
Hjemmeside 
Der er endvidere udfærdiget en hjemmeside, der er målrettet såvel eventuelle ofre 
som pårørende og f.eks. studerende, der skal skrive opgaver om emnet samt til 
fagpersoner. Hjemmesiden har været flittigt besøgt siden den blev lavet. Der har 
været mange positive tilbagemeldinger på hjemmesiden samt nogle konstruktive 
forslag til forbedringer, som der arbejdes på. 
På hjemmesiden er der blandt meget andet lagt et spørgeskema ind, der handler om 
holdninger til voldtægtsofre (“Attitudes towards Rape Victims”), som interesserede 
frivilligt kan udfylde og returnere til centret. I alt 312 personer har returneret skemaet. 
(Projektet er bl.a. støttet af Psykologisk Institut). 
 
Video 
Centret har længe savnet en dansk undervisningsvideo målrettet fagfolk, der 
arbejder med voldtægtsramte.  
Derfor nedsatte centret i 2003 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kriminal-
teknisk Afdeling, Århus: kriminalassistent Erik Jensen, Retsmedicinsk Institut i Århus: 
vicestatsobducent Annie Vesterby samt Center for Voldtægtsofre, Århus: sygeplejer-
ske Mette Hyttel Thomsen. 
Undervisningsvideoen forventes færdig i løbet af efteråret 2004. 
 

CD-rom 
 På baggrund af, at 20% af alle henvendelser i centret i 2002 var ganske unge 
mellem 12 og 15 år, valgte centret at sætte speciel fokus på denne aldersgruppe. 
Dette mundede ud i et initiativ til at få udarbejdet en undervisnings- og informations 
cd-rom målrettet de ældste folkeskoleelever fra 7. klassetrin. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Århus Politi: kriminal-
kommissær Bjarne Laursen, Århus Kommunale Skolevæsen: skolekonsulent Torben 
Børsen,  Retsmedicinsk Institut i Århus: speciallæge i patologi, ph.d. Jytte Banner, 
Center for Voldtægtsofre i Århus: sygeplejerske Marianne Nymark samt specialist i 
psykotraumatologi, psykolog Maiken Knudsen. 
Cd-rommen forventes færdig i begyndelsen af 2005. 
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Bilag 1 
 
 

Undersøgelse af en klientårgang (2003) på 

Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital 
 

Ask Elklit & Maiken Knudsen 

2004 
 

 

Undersøgelsens baggrund 
 

Den foreliggende undersøgelse bygger på oplysninger fra årsberetningen 2003 fra Center for 

Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital. Det har længe været et ønske at bearbejde de 

foreliggende oplysninger mere, således at det var muligt at bruge disse konstruktivt til at lære 

noget mere om klientgruppen, systematisere den foreliggende viden og vurdere de procedurer 

og behandlingstiltag, der foregår, med henblik på at udvikle og optimere disse. 

Undersøgelsen er delt i tre afsnit: en frekvensbeskrivelse, en dataanalyse og kommentarer. 

Dataanalysen bygger på chi2 analyser, suppleret med gamma korrelationsanalyser for at 

udsige noget om retningen og styrken af sammenhænge. I de tilfælde hvor de to analyser ikke 

følges ad i form af betydelige divergenser i signifikansniveau, er forklaringen , at de til grund 

liggende tabeller indeholder kurveliniære eller andre komplekse sammenhænge, som forklares 

i teksten. Vi har ikke fundet det formålstjenligt at vise alle tabellerne her, men de er 

naturligvis tilgængelige for interesserede. I flere tilfælde samlede procenttal ikke 100; det 

skyldes afrunding af de enkelte tal. 

 

 

Frekvensbeskrivelse 

 

Henvendelser: Der har i alt været 117 klienthenvendelser til centeret. En af disse er 

gengangere, dvs. hun er kommet i to forskellige anledninger. 

 

Køn: Der er to mænd (2%) og 114 kvinder (98%). 

 

Aldersfordeling: Aldersfordelingen er fra 12-87 år. Gennemsnitsalderen er 26,2 år. 
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Middeltallet er 21 år (SD = 13,1). I de senere analyser er aldersgruppen delt ind i tre 

tilnærmelsesvis lige store grupper fra 12-17 år, fra 18-24 år og fra 25 år og opefter. 

 

Beskæftigelse: 17% var på overførselsindkomst; 24% havde arbejde; 13% var arbejdsløse og 

47% var under uddannelse. 

 

Boform: 42% boede alene; 9% var gifte; 8% boede sammen med andre (fx en delelejlighed); 

33% boede hos forældrene og 8% på en institution. 

 

Bopælsamt: 68% kom fra Århus Amt; 28% fra et amt, der grænser op til Århus Amt, og 4% 

fra et fjernereliggende amt. 

 

Henvisning: 51% var henvist af politiet; 18% kom selv uden henvisning; 18% var henvist fra 

læge og hospitaler og 16% kom fra andre institutioner. 

 

Tid efter overgrebet: I gennemsnit kom folk 7,7 døgn efter overgrebet, men middeltallet var 

0,5 døgn, dvs. halvdelen kom i løbet af 12 timer. Spredningen var fra 0-180 døgn. I de 

efterfølgende analyser er der foretaget en opdeling i tre grupper: mindre end 1 døgn (59%), 

fra 2-9 døgn (16%) og længere end 10 døgn (15%). Ti procent er uoplyste. 

 

Politianmeldelse: 71% havde anmeldt overgrebet til politiet, mens 29% ikke havde det. 

 

Samtale med personalet: 69% snakkede med en psykolog, og det samme antal snakkede med 

en sygeplejerske, mens 68% snakkede med en læge. 

 

Antal modtagne tilbud: Der er forskel på, hvor mange forskellige personer de enkelte 

snakkede med. 33% snakkede kun med 1 fagperson; 29% snakkede med 2 forskellige 

fagpersoner (fx læge og sygeplejerske) og 39% med 3 forskellige fagpersoner.  

 

Samarbejdsinstans: I 18% af tilfældene indebar behandlingen et samarbejde med en anden 

offentlig myndighed. 

 

Oprindelsesland for gerningsmand: I en tredjedel (32%) af henvendelserne kender vi 
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gerningsmandens oprindelsesland. I 10% af de registrerede tilfælde var der tale om en dansk 

gerningsmand og i 22% en gerningsmand af udenlandsk herkomst. 

  

Relation til gerningsmand: Familie og ekspartner 12%; ukendt gerningsmand 23%; 

gerningsmand med hvem man har haft en kortere kontakt 36%; og bekendt eller ven 21%. 

 

Antal gerningsmænd: I 93% af tilfældene var der tale om 1 gerningsmand og i 7% af 

tilfældene var der tale om mere end 1 gerningsmand. 

 

Offerets oprindelsesland: I 91% af tilfældene var der tale om, at offeret var af dansk 

oprindelse og i 9% af tilfældene var der tale om udenlandsk oprindelse. 

 

Eventuel stof- eller alkoholpåvirkning: I 37% af tilfældene var der tale om, at offeret var 

påvirket, og i 24% var offeret ikke påvirket, men antallet af uoplyste er 39%, så dvs., der er en 

stor usikkerhed mht. det nøjagtige tal. 

 

Voldstype: 4% havde været udsat for chikane: 11% havde amnesi for hændelsen og kunne 

derfor ikke beskrive den nærmere; i 11% af tilfældene drejer overgrebet sig om en eller anden 

form for berøring; i 17% af tilfældene var der tale om voldtægtsforsøg og i 58% af tilfældene 

var der tale om fuldbyrdet voldtægt. 

 

Lokalitet: I 6% af tilfældene foregik overgrebet på arbejde; i 42% af tilfældene på offerets 

eller gerningsmandens bopæl; i 7% af tilfældene i en andens bolig; i 7% af tilfældene på et 

offentligt sted og i 38% af tilfældene foregik overgrebet udendørs. I nogle af efterfølgende 

analyser slås de tre første og de to sidste kategorier sammen. 

 

Tidligere krænkelse: Antallet af uoplyste er 68%, hvorfor vi ikke kender de reelle tal for hele 

gruppen. Af de resterende 32% har halvdelen (51%) tidligere været udsat for voldtægt; mens 

19% har været udsat for incest og 30% siger nej til, at de tidligere har været udsat for 

overgreb. 

 

Tidligere psykologbehandling: Antallet af uoplyste tilfælde er 45%, blandt de resterende 55% 

er der tale om, at en tredjedel (32%) svarer nej til, at de tidligere har modtaget behandling. 
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Knap halvdelen (47%) af disse har tidligere gået hos en psykolog eller psykiater, og 21% har 

fået behandling på Psykiatrisk Hospital. 

 

Akut stressforstyrrelse: For 36 procents vedkommende har man undersøgt, om de lider af 

ASD. Det gør 38 ud af 42 svarende til 91%. 

 

Posttraumatisk stressforstyrrelse: 25% er undersøgt for PTSD. 24 ud af de undersøgte 29 

lider af PTSD svarende til 83%. 

 

 

Dataanalyse 

 

Alder: Alder var sammenhængende med antal gerningsmænd på den måde, at de kvinder, som 

var under 25, oftere havde mødt flere gerningsmænd, mens det ikke i noget tilfælde var sket 

for kvinder over 25 (χ2 = 5.59; df = 2; p = .06; γ = -.47; p < .05).  

Alder var også sammenhængende med relationen til gerningsmanden på den måde, at de, der 

var over 25, oftere havde været udsat for overgreb fra deres eksmand (χ2 = 19.41; df = 6; p < 

.005; γ = -.42; p = < .0005), mens de, der var under 18, oftere havde været udsat for overgreb 

fra bekendte. Gruppen mellem 18 og 24 havde oftere været udsat for overgreb fra nogen, som 

de havde haft en korterevarende kontakt med. 

 

Lokalitet: Den yngste gruppe havde oftere været udsat for overgreb på offentlige steder og 

udendørs (χ2 = 7.27; df = 2; p < .05; γ = -.31; p < .05), mens de to ældre grupper oftere havde 

været udsat for overgreb i deres hjem, i en bolig eller på arbejde. 

 

Flere gerningsmænd: I de tilfælde, hvor der var tale om flere gerningsmænd, fandt overgrebet 

ofte sted udendørs eller i et offentligt rum (χ2 = 3.79; df = 1; p = .05; γ = .74; p < .06). 

 

Boform: De der boede hos deres forældre blev oftere udsat for overgreb udendørs eller på 

offentlige steder. De der boede alene, var gifte eller boede på en institution, blev oftere udsat 

for overgreb, der foregik indendørs (χ2 = 15.23; df = 4; p = .005; γ = .24; p < .16). 
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Bopælsamt: De, der kom fra et fjernereliggende amt, blev oftere henvist videre (χ2 = 20.62; df 

= 2; p < .0005; γ = -.88; p < .001); de fik sjældnere et ”fuldt” tilbud med tre forskellige 

fagpersoner (χ2 = 13.68; df = 2; p < .001; γ = -.61; p = < .001), og der var ofte tale om flere 

gerningsmænd (χ2 = 4.55; df = 2; p = .10; γ = -.59; p = .10). 

 

Henvisning: De, der var henvist af politiet, foretog oftere en politianmeldelse; de, der kom 

uden henvisning eller var lægehenvist, anmeldte i forholdsvis få tilfælde overgrebet til politiet 

(χ2 = 33.17; df = 3; p < .0005; γ = -.55; p < .0005). 

De, der var henvist af politiet, fik oftere et fuldt tilbud; men de, der kom uden henvisning eller 

var henvist fra andre institutioner, sjældnere fik et fuldt tilbud (χ2 = 29.81; df = 3; p = .0005; γ 

= -.57; p < .0005). 

De, der var henvist fra politiet, kom oftest indenfor et døgn, mens de, der kom uden 

henvisning eller var henvist fra andre institutioner, oftere kom efter det første døgn (χ2 = 

52.53; df = 6; p < .0005; γ = .58; p < .0005). 

 

Politianmeldelse: Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis gerningsmanden var ukendt, 

men sjældnere hvis gerningsmanden var en, man havde haft kortvarig kontakt med eller var 

en bekendt (χ2 = 8.49; df = 3; p < .05; γ = -.39; p < .02). 

Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis der var tale om fuldbyrdet voldtægt eller 

voldtægtsforsøg, sammenlignet med chikane, amnesi og berøring (χ2 = 3.22; df = 1; p = .07; γ 

= .41; p = .10). 

Når der var tale om politianmeldelse, var der flere, der tog imod et fuldt tilbud på centret (χ2 = 

3.85; df = 1; p = .05; γ = .42; p < .05). 

Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis klienten tidligere var blevet voldtaget, mens, der 

i de tilfælde hvor klienten var et incestoffer, eller hvor det var første gang, hun var udsat for et 

overgreb,  

sjældnere var tale om en politianmeldelse (χ2 = 6.87; df = 2; p < .05; γ = -.28; p = .36). 

Der er ofte tale om politianmeldelse, hvis klienten tidligere har modtaget behandling (χ2 = 

6.48; df = 2; p < .05; γ = .62; p < .01). 

Når der var tale om politianmeldelse, betød det, at offeret forholdsvis hurtigere henvendte sig 

til Center for Voldtægtsofre (χ2 = 16.92; df = 3; p < .001; γ = -.43; p = .01). 
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Antal tilbud: De kvinder, som kun modtog ét tilbud (samtale med én fagperson), var 

kendetegnet ved, at de kom relativt sent til centeret (χ2 = 61.91; df = 2; p < .0005; γ = .96; p < 

.0005), mens de, der modtog to (χ2 = 13.84; df = 2; p < .001; γ = -.84; p < .0005) eller tre (χ2 

= 15.87; df = 2; p < .0005; γ = -.72; p < .0005) tilbud (dvs. samtale med flere forskellige 

fagpersoner), ofte kom inden for det første døgn. 

De, der modtog tre tilbud, var oftest nogen, som ikke havde været påvirket under overgrebet 

(χ2 = 4.98; df = 1; p < .05; γ = -.51; p < .05). Blandt de, der modtog det fulde tilbud (3 

faggrupper), var der ingen incestofre (χ2 = 5.63; df = 2; p = .06; γ = -.65; p < .01). 

 

Gerningsmandsoprindelse: Når der er tale om en gerningsmand af udenlandsk oprindelse, var 

relationen til vedkommende oftest kendetegnet ved en kortvarig kontakt, eller at offeret 

overhovedet ikke kendte vedkommende (χ2 = 10.75; df = 3; p < .02; γ = -.11; p = .71). 

 

Relation til gerningsmand: Når der var tale om fuldbyrdet voldtægt eller voldtægtsforsøg, var 

dette oftere begået af en ekspartner, eller en person som man har haft kortvarig kontakt med, 

mens de ”blødere overgreb” (chikane, amnesi, berøring) oftere var begået af ukendte eller 

bekendte personer (χ2 = 11.90; df = 3; p < .01; γ = -.30; p = .08). 

Når overgrebet var foregået på et offentligt sted eller udendørs, var der oftest tale om, at det 

var begået af en ukendt gerningsmand; når overgrebet var begået hjemme, var der oftere tale 

om en eksmand, en person som man har haft en kortvarig kontakt med eller en bekendt (χ2 = 

38.18; df = 3; p < .0005; γ = -.28; p < .05). 

 

Offers oprindelsesland: I de tilfælde hvor der var tale om, at offeret var af udenlandsk 

herkomst, var kvinden meget sjældent påvirket (χ2 = 6.90; df = 1; p < .01; γ = -.84; p < .02). 

 

Voldstype: Når der var tale om fuldbyrdet voldtægt eller voldtægtsforsøg, var der en hurtig 
henvendelse til centeret, mens der, hvor der var tale om ”blødere” overgreb, typisk var tale 
om en relativ sen henvendelse til centeret (χ2 = 8.63; df = 2; p < .02; γ = -.33; p < .10). 
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Kommentarer 

 

Der er få mænd, der kommer til centeret – voldtægt af mænd er stadig tabubelagt. 

 

Der er stor aldersspredning – kan ske for alle. Det typiske offer er relativt ung (21 år). 

 

Alderen viser sig også ved, at halvdelen er under uddannelse, mange bor alene eller hos 

forældrene. Kun 9% er samlevende/gifte. En relativt stor andel er institutionsanbragt. 

 

Centret betjener primært Århus Amt; mere end en fjerdedel kommer fra de tilgrænsende 

amter. Analysen peger på, at det overvejende er de mere brutale voldtægtstilfælde, der 

henvises til Århus Amt, hvad der kan give anledning til overvejelser, om de knap så brutale 

tilfælde får en tilfredsstillende behandling. 

 

Politiet er centrets vigtigste samarbejdspartner: Hovedparten af de henviste kommer fra 

politiet, hvilket har betydning for antallet af anmeldelser (hvilket politiet har pligt til, når de 

erfarer en forbrydelse er sket), for hurtigheden i henvendelsen til centret og for accept af et 

”fuldt tilbud”, dvs. kontakt med alle tre faggrupper på centret. 

 

Langt de fleste henvendelser (69%) kommer indenfor det første døgn. Det er én af hensigterne 

bag centret, at man vil kunne sikre, at ofrene hurtigst muligt kan få den optimale behandling. 

Det ser ud til, at dette formål er opfyldt. En mindre del kommer flere dage efter eller endnu 

senere; de vælger oftest kun at tale med centrets psykolog, idet fx en lægeundersøgelse og 

sporsikring af dem ikke vurderes som relevant. Overgrebene er for denne gruppe ofte mindre 

brutale. 

 

En række sammenhænge i dataanalysen kan bedst forstås udfra en sociologisk livsstilsteori: 

De unge er mere ude i byens ”offentlige rum”; de har kontakt med personer, som de kender 

mere overfladisk. I mindst en tredjedel tilfælde har ofret fået noget at drikke eller har taget 

stoffer. Nogle gange tager de gerningsmanden med hjem, eller de tager hen til ham; nogle 

gange foregår voldtægten udendørs. En mindre gruppe, der er lidt ældre, voldtages af en 
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eksmand eller –kæreste; disse tilfælde foregår inden døre i hans eller hendes hjem. 

 

Et overraskende stort antal har tidligere været voldtaget eller er incestofre. Desværre er der 

her et stort antal uoplyste. Men selv om vi ikke kender de virkelige tal, er det antal, vi kender, 

foruroligende. Der er også en relativ stor gruppe, som tidligere har gået til psykolog eller 

psykiater. Mere end 10% har modtaget behandling på Psykiatrisk Hospital, hvilket betyder, 

der blandt voldtægtsofre er en hel, som må vurderes som særligt sårbare, og som fortjener 

ekstra opmærksomhed og tilbud om en intensiv behandling. 

 

Heldigvis ser det også ud til, at de, der tidligere har gået til psykolog, i højere grad anmelder 

voldtægten, hvilket kan tyde på en vis handlekraft og selvfølelse. Specielt incestofrene ser ud 

til at være lidt i klemme på den måde, at de sjældnere anmelder overgrebet til politiet (det 

samme gælder i øvrigt førstegangsofre), og at de sjældnere modtager det fulde tilbud med alle 

tre faggrupper på centret. 

 

Der er også en relativ mindre brug af centret hos de, der har været påvirkede under 

overgrebet. I begge tilfælde kunne man forestille sig, at ofrenes skyldfølelse og selvbebrejdel-

se spænder ben for, at de modtager den hjælp de kunne få. En alternativ eller supplerende 

forklaring kunne være, at disse grupper samlet set havde et ringere funktionsniveau end de 

øvrige grupper. 

 

Der er få sammenhænge i analysen vedrørende udenlandsk herkomst, hvilket til dels skyldes 

mangel på oplysninger (når det drejer sig om gerningsmanden), og at de relativt sjældent har 

været beruset eller på stoffer. 
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