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I dette nyhedsbrev kan du få et ind-
blik i noget af det, der rør sig i landets 
to største centre for voldtægtsofre 
- Center for seksuelle overgreb i Kø-
benhavn og Center for Voldtægtsofre 
i Aarhus, der deler den nationale vi-
denscenterfunktion. Du vil ligeledes 
blive præsenteret for eksempler på 
ny spændende forskning og projekter, 
ny relevant litteratur, igangværende 
samarbejder og planer for 2021 og 
frem.   

Det er vanskeligt at tænke tilbage på 
2020 uden ikke også at tænke CO-
VID-19. Med ét skulle vi både natio-

Kære læser... 
nalt og globalt forholde os til en helt 
ny hverdag med håndsprit, mund-
bind og afstandskrav. Selvom landet 
pludselig befandt sig midt i en global 
pandemi, var der stadig mennesker 
udsat for seksuelle overgreb, som 
havde brug for behandling. Dette års 
nyhedsbrev vil derfor være præget af 
de begrænsninger, men også mulighe-
der, som coronakrisen har medført i 
det daglige arbejde med behandling af 
mennesker udsat for seksuelle over-
greb. 

Nyhedsbrevet er udarbejdet af CfV, 
Aarhus og foruden inputs og status-

beretninger fra CSO, er der givet spal-
teplads til aktuelle samarbejspartnere 
og andre relevante aktører, som har 
fået mulighed for at beskrive deres ar-
bejde på voldtægtsområdet. 

Ved spørgsmål er du meget velkom-
men til at rette henvendelse til mig 
Sascha Strauss Krogh 
(saskro@rm.dk), der sidder som vi-
denscenterkoordinator i Videnscente-
ret i CfV, Aarhus. 

God læselyst! 
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Da Danmark pludselig lukkede ned 
d. 11 marts, blev vi alle sat i en hidtil 
ukendt situation, som vi fra den ene 
dag til den anden skulle lære at na-
vigere i. Samtidigt med en masse nye, 
praktiske foranstaltninger var der hos 
os i CfV Aarhus et konstant fokus på  
at løse kerneopgaven – nemlig at yde 
en relevant, professionel og tiltræk-
kelig hjælpe til mennesker udsat for 
seksuelle overgreb. Når vi ser tilbage 
på året, der er gået, har det utvivl-
somt været en speciel tid, men vi har 
formået at løfte opgaven med at yde 
behandling til de mennesker, som har 
henvendt sig til os. For selvom en glo-
bal pandemi har vist sig at ændre på 
både kriminalitetsbilledet og typen af 
henvendelser til landets centre, så har 
der fortsat været overgrebsramte, der 
har haft behov for hjælp. 

Foruden vores primære fokus på cen-
terets klienter, har vi ligeledes holdt 
gang i hjulene med spændende inter-
ne vidensprojekter og forskellige eks-
terne samarbejder, der i sidste ende 
fører til ny viden og dermed en styr-
kelse af området med seksuelle over-
greb. Landets centre har en årelang 
tradition for at indhente, producere 
og udbrede viden relateret til seksu-
elle overgreb, og netop viden og ikke 
mindst vidensdeling er centralt for til-
blivelsen af nærværende nyhedsbrev. 
Nyhedsbrevet her er nemlig det første 
af sin slags i den forstand, at det for 
første gang bliver delt med vores sam-
arbejdspartnere og andre interessen-
ter på området for seksuelle overgreb. 
Visionen er at synliggøre den videns-
generering, der pågår i landets centre 
og dele ud af det, som har optaget os 

i det forgangne år. Derudover vil ny-
hedsbrevet forhåbentligt også tjene til 
at imødekomme en efterspørgsel, der 
har været, ved at indvie og præsentere 
nogle af de forskellige vidensbidrags-
ydere, som vi kontinuerligt samarbej-
der med og får ny og brugbar viden 
fra.

Hos CfV i Aarhus vil vi benytte lejlig-
heden til at sende et dybtfølt tak til 
alle vores kollegaer og samarbejspart-
nere. Vi ser frem til det fortsatte ar-
bejde, hvor vi sammen er med til kon-
tinuerligt at styrke området og sikre 
den bedste behandling til mennesker 
udsat for seksuelle overgreb. 

Med ønsket om et godt 2021!

L
ED

ER
Birgitte Hvidberg Bertelsen, 
Ledende psykolog, CfV, Aarhus 

Sascha Strauss Krogh, 
Videnscenterkoordinator, CfV, Aarhus 
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CoAflyste	 behandlinger,	 værnemidler,	
hjemmekontor, afstand og afsprit-
ning. COVID-19 har medført nye ar-
bejdsgange og ændrede praksisser 
for alle ansatte på landets centre for 
voldtægtsofre. Derudover har det haft 
betydning for karakteren af de hen-
vendelser, der har været til centrene. I 
det følgende kan du læse om, hvordan 
situationen omkring COVID-19 har 
påvirket landets to største centre – 
Center for Seksuelle Overgreb (CSO) 
i København og Center for Voldtægs-
ofre i Aarhus (CfV Aarhus).

Hos CSO kunne man efter en meget 
travl start på året med hele 115 akut-
te henvendelser i januar og februar 
mærke en markant nedgang i antal-
let af henvendelser fra den 11. marts 
2020, hvor Danmark lukkede ned. I 
nedlukningsperioden fra uge 11 til og 
med uge 21 havde de kun 50 akutte 
henvendelser, hvor de året før havde 
det dobbelte. Et tilsvarende billede 
med færre akutte henvendelser end 
normalt gjorde sig ligeledes gældende 
hos CfV Aarhus. 

I den kliniske del hos CSO modtog 
man fortsat akutte henvendelser alle 
døgnets 24 timer i nedlukningsperio-
den, mens opfølgende sygeplejesam-
taler foregik pr telefon. De patienter, 
som skulle have en opfølgende vac-
cine, podning eller på anden vis be-
handles,	fik	en	fremmødetid.
Modtagelse af akutte klienter i Akut-

modtagelsen hos CfV Aarhus var lige-
ledes uændret. Der blev stadig fore-
taget sporsikring og retsmedicinske 
undersøgelser, og den efterfølgende 
telefoniske opfølgning ved psykolo-
ger blev tilbudt som vanligt (via en 
vagtbemanding). Antallet af akutte 
henvendelser var dog som nævnt rela-
tivt lavt, og situationen omkring CO-
VID-19 betød, at akutte henvendelser 
i en kortere periode ikke kunne ga-
ranteres en visitationssamtale inden 
for 30 dage. I modsætning til det lave 
antal	akutte	henvendelser	var	der	fle-
re senhenvendere, som henvendte sig 
i nedlukningsperioden, hvilket samlet 
set	fik	ventelisten	til	at	vokse.

Da landet af frygt for COVID-smit-
tespredning blev lukket ned den 11. 
marts 2020, påvirkede det naturligvis 
også den øvrige drift og arbejdsgange 
ved CfV i Aarhus. Med blik for klien-
terne og medarbejdernes sikkerhed 
blev alle medarbejdere sendt hjem fra 
mandag den 16. marts. Det betød, at 
klienter, der allerede var i behand-
lingsforløb,	fik	deres	fysiske	sessioner	
pauseret, dog modtog enkelte efter 
klinisk vurdering telefoniske opfølg-
ninger. CfV Aarhus oprettede en vagt-
bemanding i centret, hvilket ud over 
modtagelse af alle nye hen-
vendelser sikrede mulighed for at til-
byde akut fysik fremmøde til pausere-
de klienter, hvis der blev skønnet kli-
nisk behov herfor. Sidstnævnte tilbud 
blev	 ikke	 relevant	 at	 effektuere.	 Det	

var svært for både klienter, pårørende 
og medarbejdere, at samtalebe-
handling var sat på stand by. 

Efter påske blev landet igen langsomt 
åbnet op, og behovet for alternative 
måder at mødes på var evident. Hen-
over nedlukningsperioden og lan-
dets genåbning udarbejdede Region 
Midt en sikker mulighed for at tilgå 
møder og behandling via video på ro-
oms.rm.dk. Det betød, at CfV Aarhus, 
straks at tekniske udfordringer var 
løst, kunne kalde medarbejderne til-
bage på arbejde den 23. april 2020 og 
genoptage arbejdet ved at tilbyde be-
handling elektronisk via videomediet. 
Kort tid efter kom nye retningslin-
jer for sundhedsområdet, og det blev 
igen muligt at tilbyde behandling ved 
fysisk fremmøde efter gældende CO-
VID-restriktioner om overholdelse af 
afstands- og hygiejneforhold. Fra den 
4. maj, var der stort set normal drift 
i CfV Aarhus med fysisk fremmøde 
af alle medarbejdere og klienter, og 
tilmed nu også med mulighed for at 
tilbyde behandling over video til kli-
enter, som eksempelvis afventer svar 
på COVID-testning eller passer hjem-
sendte børn. 

Også i den psykosociale afdeling i CSO 
blev man ramt af lockdown i foråret, 
hvilket betød at psykologer og social-
rådgivere fra unge-voksenteamet blev 
hjemsendt torsdag den 12. marts, og 
alle fremmødeaftaler i teamet blev af-

COVID-19 /
CSO OG CFV AARHUS  
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lyst frem til efter påske, hvorefter man 
gradvist startede op med to dage i kli-
nikken på skift. I nedlukningsperio-
den var psykologsamtalerne og andre 
samtaler i et vist omfang erstattet af 
telefonkonsultationer. I hele perioden 
havde rådgivningstelefonen åbent 
som sædvanligt (to gange ugentligt), 
men der kunne tydeligt mærkes en 
nedgang i de telefoniske henvendel-
ser. Der har grundet nedlukningen 
været et efterslæb i forhold til samta-
ler, da mange forløb blev udskudt og/
eller forsinket. Det var først fra den 
4. maj, at den psykosociale afdeling i 
unge-voksenteamet kørte med almin-
delig drift igen med alle psykologer 
og socialrådgivere tilstede i klinikken. 
CSOs Børneteam var ikke hjemsendt 
under forårets nedlukning og havde 
fremmødte patienter i størstedelen 
af perioden. Der oplevedes dog langt 
færre nye henvendelser og telefon-
rådgivninger, hvilket bl.a. kan skyldes 
langt færre underretninger i perioden. 
Flere medier var optagede af nyheden 
om, at antallet af underretninger om 
børn udsat for vold, omsorgssvigt el-
ler seksuelt misbrug faldt med knap 
42 procent under forårets nedlukning. 

Da landet igen så småt begyndte at 
åbne i uge 20 og 21, steg antallet af 
akutte henvendelser hos CSO, og man 
begyndte igen at modtage patienter 
til opfølgende sygeplejekontroller fra 
omkring uge 21. Henover sommeren 

havde man stort set det samme antal 
henvendelser som i 2019. I uge 27 op-
levede man dog en nedgang i antallet 
på	 grund	 af	 den	 aflyste	Roskilde	Fe-
stival. De nye tiltag i forhold til coro-
na, som trådte i kraft i slutningen af 
oktober, har igen bevirket, at man de 
seneste uger har set en nedgang i an-
tallet af akutte henvendelser. Således 
har man hos CSO på nuværende 
tidspunkt i år haft 35 færre henven-
delser end samme tidspunkt sidste år. 
På trods af corona-restriktioner har 
CSO fortsat haft en del undervisning 
for diverse organisationer. Desværre 
har	 corona	 også	 betydet	 flere	 aflys-
ninger af undervisningsopgaver, men 
meget har kunnet gennemføres med 
online undervisning.

Det er svært at udlede konkrete og 
valide konsekvenser af nedlukning, 
hjemsendelser, videobehandling og 
brug af værnemidler, som alt sammen 
er blevet en ufrivillig del af vores ar-
bejdsliv. Ikke desto mindre har man 
både i CSO og CfV Aarhus oplevet for-
andringer i 2020, hvor COVID-19 har 
domineret vores hverdag. 

Hos CSO oplevede man under ned-
lukningen en større utryghed hos pa-
tienterne	og	dermed	et	behov	for	flere	
samtaler på grund af den lange pause. 
Uvisheden om hvornår det ville være 
muligt at genoptage psykologbehand-
ling eller pårørendesamtaler – eller 
for nye patienter at kunne begynde 

i et psykologforløb – påvirkede na-
turligvis mange af centrets patienter 
samt de pårørende. Nogle oplevede 
en forværring i deres symptomer og 
blev mere forpinte, mens andre fak-
tisk oplevede en bedring under lock-
down, fordi de følte sig mere trygge 
ved at tilbringe størstedelen af deres 
tid hjemme og ikke i samme grad blev 
påmindet om overgrebet. Flere klien-
ter hos CfV Aarhus gav ligeledes ud-
tryk for, at det at være hjemsendt ikke 
længere gav dem mulighed for at di-
strahere sig og holde sig i gang, hvor-
for traumesymptomer og overgrebet 
begyndte at fylde mere, når de ikke 
kunne gøre brug af deres normale 
strategier. Andre klienter oplevede at 
have gavn af nedlukningen ift. deres 
symptombillede, da de lettere kunne 
opnå ro, når de ikke skulle være ude 
blandt andre. Nogle klienter oplevede 
en så væsentlig reduktion i sympto-
mer, at de ikke længere ønskede be-
handling, da centret åbnede op igen.
Mange oplevede dog det modsatte og 
fortalte, at det var svært at mangle de 
normale strukturer og rutiner, som 
man får gennem skole og arbejde. Det 
var derfor meget individuelt, om ned-
lukningen og ændringer i udmønt-
ning af behandlingen i CfV Aarhus var 
gavnligt for symptombilledet eller ej. 

Gennem hele COVID-perioden har vi 
hos CfV Aarhus generelt set ændrin-
ger relateret til klienternes samlede 
udfordringer, hvor overgrebene bliver 

begået og relationen til gerningsper-
son(er). Psykologerne oplever, at der 
rettes	flere	henvendelser	fra	klienter,	
der	også	har	flere	 forskellige	diagno-
ser eller sociale vanskeligheder. Over-
grebene er typisk sket til eller efter 
private fester, og der har været færre 
henvendelser ang. overfaldsvoldtæg-
ter,	 men	 flere	 kontakt-	 og	 partner-
voldtægter. Yderligere, er der sket en 
stigning i antallet af henvendelser fra 
kvinder, der lever i voldelige parfor-
hold, hvor seksuel vold er en del af 
problemstillingen. Disse ændringer 
kan selvsagt skyldes andre faktorer 
end COVID-19 alene - eksempelvis 
den aktuelt øgede politisk bevågen-
hed på vold i nære relationer. 

De akutte henvendelser, der blev 
modtaget i CSO i nedlukningsperio-
den	var	i	høj	grad	tilfælde,	hvor	offer	
og gerningsperson havde mødt hin-
anden på diverse datingsapps, Insta-
gram, Snapchat og lignende. I nogle af 
tilfældene	havde	offer	og	gerningsper-
son været på date, og i andre tilfælde 
var	offer	og	veninder	blevet	 inviteret	
til privatfest, hvor gerningspersonen 
deltog. I nedlukningsperioden var 72 
% af de akutte henvendelser til CSO 
anmeldte, hvorimod antallet for hele 
året ligger på 62 % indtil videre.

Det er svært at udlede 
konkrete og valide 

konsekvenser af 
nedlukning, hjem-
sendelser, videobe-
handling og brug af 

værnemidler, som alt 
sammen er blevet en 
ufrivillig del af vores 
arbejdsliv. Ikke desto 
mindre har man både 
i CSO og CfV Aarhus 

oplevet forandringer i 
2020, hvor COVID-19 
har domineret vores 

hverdag. 

“
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Om end vi alle har lært noget siden 
nedlukningen i marts, er COVID-19 
stadig en del af vores hverdag, som vi 
kontinuerligt må forholde os til og 
indrette os efter. Uanset om CO-
VID-19 er noget, vi skal lære at leve 
med eller noget, som igen forsvinder 
fra vores hverdag, så er vi aktuelt ble-
vet tvunget til at overveje, hvordan 
terapi skal udføres fremover. Hvad 
betyder det for behandleralliancen, 
at det terapeutiske rum pludselig er 
invaderet af afstandskrav, håndsprit 
og mundbind? Kan behandling stadig 
være tryg, når behandleren bærer vi-
sir? Kan god terapi praktiseres via vi-
deo, og hvad gør man, hvis teknikken 
svigter? Disse er alle sammen spørgs-
mål, som har fyldt hos os i CfV Aar-
hus, og som vi fortløbende forsøger at 
finde	svar	på.	Særligt	det	sidste	
spørgsmål omkring videokonsultati-
oner har været omdrejningspunkt for 
faglig diskussion og udvikling af ny 
praksis. 

Som et led i at bremse smittespred-
ningen blev video- og telefonbehand-
ling	 et	 nødvendigt	 tiltag	 på	 flere	 af	
landets	centre.	Nu	befinder	vi	os	der,	
hvor anden bølge desværre har vist sig 
at være en realitet, og fra AUH er op-
fordringen, at de behandlinger, som 
kan foregå over video, bør afvikles 
sådan. Samtidig med truer bevidst-
heden om risikoen for, at nationale 
eller lokale restriktioner pludselig be-
virker, at video- og telefonbehandling 
bliver eneste løsning, hvis 
behandlingstilbuddet skal oprethol-
des. Det er en dobbeltsidet proble-
matik, der først og fremmest har rod 
i hensynet til klienten, men som også 
vedrører de behandlere, der pludselig 

skal	finde	sig	til	rette	i	en	ny	behand-
lingsform. Hos CfV i Holbæk har man 
gjort	flere	positive	erfaringer	med	vi-
deokonsultationer, som blandt andet 
blev delt i en artikel bragt i Berlingske 
i sommer. Centralt for erfaringerne i 
Holbæk er, at det reelt ikke var CO-
VID-19, som var startskuddet til brug 
af video i den daglige behandling af 
centerets klienter, hvilket omtales i 
artiklen; “Center for voldtægtsofre i 
Holbæk havde forud for coronakrisen 
igangsat et pilotprojekt, der skulle te-
ste	effekten	af	e-konsultationer,	og	da	
COVID-19 ramte, blev det hurtigt en 
fast del af hverdagen på centret. De 
virtuelle samtaler har sørget for, at 
behandlingen har kunnet fortsætte på 
trods af coronakrisen, og det er vig-
tigt, hvis klienterne skal få det bedre”.  

Hos CfV i Holbæk lægges der vægt på 
klienternes positive tilbagemeldinger, 
og på at både behandlere og klienter 
ønsker at fortsætte med video som 
en fast del af behandlingstilbuddet 
(Schuldt 2020).

For voldtægtsområdet er det selvsagt 
relevant, hvordan og hvorvidt traume-
fokuseret behandling lader sig gøre på 
video. Ser vi på forskningen, blev der, 
længe før COVID-19 blev en realitet i 
vores hverdag, forsket i netop det, og 
langt hen ad vejen konkluderes der 
gode og lovende resultater. En ameri-
kansk artikel fra Journal of Traumatic 
Stress fra august i år sammenfatter 
tidligere forskning og klinisk prak-
sis, der viser, at Cognitive Processing 
Therapy (CPT) i PTSD-behandling 
kan udføres på video uden at kom-
promittere	 behandlingseffekten,	 og	
at der endvidere ikke forekommer at 

COVID-19 OG BEHANDLING 
AF MENNESKER UDSAT FOR 
SEKSUELLE OVERGREB

Fokuspunkter for behandleren
Tekniske udfordringer er en risiko. Sørg derfor for at have en 
“Plan B”. Fx mulighed for at kontakte klienten over telefon, hvis 
uheldet er ude, og forbindelsen afbrydes. 
Overvej en sikkerhedsplan ved nødsituationer. Evt. telefonnum-
mer på kontaktperson.
Sørg for et uforstyrret behandlingsrum.
Vær opmærksom på kropssprog, andre non-verbale tegn og 
hold så vidt muligt øjenkontakt.
Tænk over rummets fremtoning, og at det i nogle sammen-
hænge kan give mening “at vise klienten rundt” eller anvende 
en neutral baggrund. 

være	signifikante	effektforskelle	mel-
lem videobehandling og behandling 
udført under fysisk tilstedeværelse 
(Moring et. al. 2020). Et andet ame-
rikansk studie, der giver et overblik 
over relevant forskningen i anven-
delsen af Prolonged Exposure (PE) 
over video, viser også gode resultater 
for PTSD-behandling og konkluderer 
ligeledes, at tilgangen ikke forringer 
den terapeutiske alliance mellem be-
handler og klient. Dog er der i nogle 
af de refererede studier i artiklen ob-
serveret et større frafald hos personer, 
der modtog behandling via video end 
ved traditionel ansigt-til-ansigt terapi 
(Wells et. al. 2020). 

En ting er, at behandlingsmetoderne 
har vist sig at kunne leveres succes-
fuldt over video, forskningen viser 
imidlertid også, at den enkelte be-
handlers viden, erfaring og komfort-
niveau er afgørende for den fulde 
succes (Wells et. al. 2020). Netop for-
di behandlerens holdning til terapi-
formen er så afgørende, er det vigtigt 
at have fokus på, hvordan eventuelle 
forbehold kan imødekommes (Békés 
& Doorn 2020). COVID-19s uventede 
indtog betyder nemlig, at majoriteten 
af både behandlere og klienter er nye 
udi behandling over video. Derfor an-
befales det, at både behandlere og kli-
enter forberedes bedst muligt (Moring 
et. al. 2020). Hos CfV i Aarhus har vi 
netop udviklet informationsmateriale 
til de klienter, der skal modtage be-
handling over video. Dette er første 
udgave, som efter behov kan udvikles 
over tid i takt med, at vi bliver klogere 
på metoden. Materialet til klienterne 
kan ses på s. 12, og eksempler på fo-
kuspunkter til behandlerene kan ses 

Center for voldtægts-
ofre i Holbæk havde 

forud for corona-
krisen igangsat et 
pilotprojekt, der 

skulle teste effekten af 
e-konsultationer, og 

da COVID-19 
ramte, blev det 

hurtigt en fast del af 
hverdagen på centret. 
De virtuelle samtaler 

har sørget for, at 
behandlingen har 

kunnet fortsætte på 
trods af coronakrisen, 
og det er vigtigt, hvis 
klienterne skal få det 

bedre” 

Af Sascha Strauss Krogh, 
Videnscenterkoordinator CfV, Aarhus
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Hej 
Du får denne guide, fordi en eller flere af dine samtale hos CfV Aarhus skal foregå 
over video. Videosamtalen skal betragtes som en hvilken som helst anden samtale i 
CfV, og der vil være forskellige fokuspunkter i relation til forberedelse, som du gerne 
må forholde dig til forud for samtalen.  Derudover vil der ved brug af video være no-
get teknisk, du skal sætte dig ind i. 

Forberedelse 
Forbered dig til samtalen. Fx vær klar i god tid, spis inden 
samtalen, vær iklædt almindeligt tøj. 
Sørg for private og uforstyrrede omgivelser. Fx sid alene i et 
rum, hvor andre ikke kan høre, hvad du taler med psykologen 
om. 
Find en passende fysisk ramme. Fx sæt dig ved et bord og ikke 
i en seng.
Forbered eget indhold til samtalen. Fx hvis du har skrevet 
noget ned som hjemmearbejde, bør du lægge det klar inden 
samtalen. Hav papir og skriveredskab klar, hvis du får brug for 
at skrive noget undervejs. 

Teknisk
Luk gerne andre programmer på din computer, før du går i gang 
med din videokonsultation.
Du skal åbne linket, du har fået tilsendt i enten Google Chrome 
eller Safari.
Hvis du bliver bedt om at give adgang til Mikrofon og Kamera, 
skal du trykke ”Tillad”, ellers kan du ikke holde videomøde. 
Anvend evt. hovedtelefoner, da det forbedrer lydkvaliteten.
Hvis forbindelsen afbrydes, vil du blive ringet op af din 
psykolog, hav derfor din telefon klar.
Du kan afprøve dit udstyr inden videokonsultationen via 
følgende link: https://portal.vdxapi.dk/?url=testkald@rooms.
rm.dk&pin=12345&start_dato=2020-01-01T08:00:00

Praktisk 
Mød til tiden og giv besked ved forsinkelse. 
Sid klar og vent i det virtuelle venterum på det aftalte tidspunkt.
Hvis du bliver forhindret, er det vigtigt, at du giver CfV besked 
hurtigst muligt. 

i boksen på side 11. De fremhævede 
fokusområder for henholdsvis be-
handleren og klienten er dels afsøgt 
i litteraturen på området og dels i de 
formelle retningslinjer fra AUH. 

Foruden at kunne dække et akut be-
hov midt i en pandemi og undgå unø-
dig risiko for smittespredning ved fy-
sisk fremmøde, kan der argumenteres 
for, at videobehandling har et stort 
potentiale i forhold til at nå den grup-
pe, der ellers ville have afstået fra at 
opsøge behandling. Nogle klienter vil 
være	 udfordret	 af	 geografisk	 afstand	
og lang transporttid, hvor videobe-
handling vil være lettere forenelig 
med en travl hverdag. Derudover kan 
nogle opleve at føle sig afsløret, skam-
fuld og/eller stigmatiseret, hvis de 
er nødt til at indvie andre i deres be-
handlingsforløb, når der eksempelvis 
er behov for at bede en arbejdsgiver 
om fri eller for at få børnene passet.   

Videobehandling vil ikke være for 
alle, og nogle klienter vil af forskellige 
årsager have brug for den tætte men-
neskelige kontakt, men når en global 
pandemi potentielt tvinger behand-
lingsformen igennem, bør erfarin-
gerne indsamles, evalueres og videre-
udvikles således, at også de klienter, 
som fremover vil have gavn af video-
behandling, vil kunne tilbydes det. 
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KRIMINALITETS-
BILLEDET 

UNDER 
COVID-19 

Rent kriminologisk er 
det relevant at se på, 
hvordan COVID-19 har 
influeret på kriminali-
tetsbilledet. Helt over-
ordnet melder politiet 
om et markant fald i 
antallet af indbrud og en 
stigning i husspektakler, 
men hvilken indvirkning 
har det på omfanget og 
karakteren af seksuelle 
overgreb, når landets 
myndigheder implemen-
terer en lang række 
restriktioner for at for-
hindre smittespredning? 

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) 
har i samarbejde med Syddansk Uni-
versitet og Syd- og Sønderjyllands 
Politi, udarbejdet en rapport, der har 
til formål at undersøge kriminalitets-
udviklingen i Danmark under CO-
VID-19, og der konstateres et markant 
fald	 i	 forekomsten	af	flere	kriminali-
tetsformer. I rapporten ønskede man 
sammen med andre udvalgte krimi-
nalitetsformer	 at	 undersøge	 effek-
terne på voldtægtsområdet. Her var 
man dog udfordret af et spinkelt data-
grundlag, så selvom der synes at være 
en indikation af, at nedlukningen kan 
have medført færre voldtægtsanmel-
delser - fx ved overgreb begået i natte-
livet, kan det grundet undersøgelsens 
datagrundlag ikke konkluderes enty-
digt, at der skulle være tale om et reelt 
fald (Mannov et. al. 2020). 

I tråd med erfaringerne fra landets 
centre tyder meget dog på, at restrik-
tionerne i kølvandet på COVID-19 – i 
hvert fald for en stund - har forandret 
det danske natteliv. Hos Københavns 

Politi modtog man ikke en eneste 
anmeldelse om voldtægt relateret til 
nattelivet fra 12 marts til 12 maj, hvor 
landet var lukket ned (Dalgas & Chri-
stoffersen	2020).	

I undersøgelsen fra DKR, Syddansk 
Universitet og Syd- og Sønderjyllands 
Politi kan der i tråd hermed doku-
menteres	 et	 signifikant	 fald	 i	 omfan-
get af politianmeldt vold. 
I ugerne fra nedlukning af landet til 
fase 1. af genåbningen blev der an-
meldt 31 % færre voldstilfælde end 
forventet, hvilket med stor sandsyn-
lighed netop skal forklares ved den 
samtidige nedlukning af nattelivet, 
der også har betydet, at færre har ind-
taget alkohol (Mannov et. al. 2020). 

Så hvor der altså har kunnet spores et 
fald i kriminalitet uden for hjemmet, 
forholder det sig desværre anderledes 
med vold og overgreb begået i hjem-
met. FN har været ude at advare mod 
det, de betegner som en “skygge-pan-
demi” i forbindelse med COVID-19, 

hvilket netop dækker over en global 
stigning i tilfælde af vold i hjemmet. 
Dette er en tendens, der vækker gen-
klang hos krisecentre og andre hjæl-
peforanslatninger på tværs af Europa. 
Lockdown og medfølgende social iso-
lation i hjemmet har betydet en in-
tensivering af vold og overgreb begå-
et af partnere og familiemedlemmer 
samtidig med, at adgangen til hjælp 
har været besværliggjort (Un Women 
2020). Denne tendens afspejler sig i 
en rapport, hvor Lev Uden Vold har 
kortlagt partnervold under COVID-19 
i Danmark. Her konkluderes det, at 
der har været en stigning i antallet 
af henvendelser om partnervold, og 
at der endvidere har kunnet ses æn-
dringer i voldens karakter og hyppig-
hed (Lev Uden Vold 2020). På side 6 
kan du læse mere om, hvordan CSO 
og CfV Aarhus oplevede en ændring 
i karakteren af de henvendelser, der 
var til centrene under nedlukningen i 
marts og ugerne frem. 

Af Sascha Strauss Krogh, 
Videnscenterkoordinator CfV, Aarhus



I perioden fra marts 2018 til januar 
2019 deltog mere end 500 politistu-
derende og over 200 medicinstude-
rende i en evaluering af et nyt trau-
ma-informeret e-læringsmateriale om 
seksuelle overgreb udviklet af Center 
for Voldtægtsofre ved Aarhus Univer-
sitetshospital. 

Materialet, der blev udviklet i forbin-
delse med oplysningsprojektet ”Over-
greb sætter dybe spor…” og tager 
udgangspunk i neurobiologisk forsk-
ning, har til formål at øge kommende 
fagpersoners viden om voldtægt og 
især forståelsen for den brede vifte af 
normale og troværdige reaktioner, der 
kan forventes under og efter et over-
greb.	Evalueringen	blev	finansieret	af	
TrygFonden og foretaget af Sarah van 
Mastrigt og Marie Skov fra Psykolo-
gisk Institut ved Aarhus Universitet, 
i samarbejde med politiskolen og me-
dicinstudiet ved Århus Universitet, 
Københavns Universitet og Syddansk 
Universitet. 

I forbindelse med evalueringen blev 
deltagere randomiseret til enten en 
kontrol- eller interventionsgruppe, 
som senere blev sammenlignet på 
en række spørgsmål, som bl.a. un-
dersøgte deres viden om voldtægt og 
voldtægtsramtes reaktioner, accept 
af voldtægtsmyter og vurdering af 
troværdighed på baggrund af en vi-
deo-vignette. 

Overordnet set udtrykte både de me-
dicin- og politistuderende, der deltog 
i undersøgelsen, stor tilfredshed med 
e-læringsmaterialet. Mere end 85% 
opfattede materialet som godt eller 
meget godt, mens mere end 94% op-
fattede indholdet som relevant eller 
meget relevant for dem som kom-
mende fagpersoner. Dog pointerer 
nogle af deltagerne også, at niveauet 
i materialet var for lavt til dem som 
kommende fagpersoner. 

Den eksperimentelle test af materia-
lets	 umiddelbare	 effekter	 viste	 yder-

ligere,	 at	 på	 langt	 de	 fleste	 parame-
tre havde e-læringen den forventede 
effekt	 i	 at	 øge	 viden	 om	 voldtægt	 og	
voldtægtsramtes reaktioner og i at 
mindske stereotype opfattelser. Man-
ge af de medicin- og politistuderende 
rapporterede, at de oplever betydelige 
mangler i deres viden om voldtægt. 
Evalueringens resultater indikerer, 
at e-læringsmodulet har potentiale 
til at udfylde nogle af disse mangler, 
idet	 materialet	 viste	 signifikante	 ef-
fekter både i at øge deltagernes sub-
jektive oplevelse af at have viden om 
området og også i at øge deres faktisk 
viden herom. I forhold til vurderin-
ger af voldtægtsramtes troværdighed 
viste evalueringen desuden, at selv-
om	 langt	 de	 flest	 betragtede	 ofret	 i	
video-vignetten som troværdigt, hav-
de e-læringsmodulet alligevel den 
forventede	effekt	i,	at	deltagerne,	der	
modtog materialet, var mere tilbøje-
lig til at tro på, at en kvinde var blevet 
voldtaget uanset hendes emotionelle 
udtryk og lagde samtidig mindre vægt 

Af Sarah van Mastrigt & Marie Skov
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

på hendes udsagns struktur og detal-
jeniveau sammenlignet med deltagere 
i kontrolgruppen. 

E-læringen var derudover succesfuld i 
at	nedbryde	specifikke	myter	om	be-
tydningen af voldtægtsramtes følel-
sesmæssige reaktioner samt generelle 
voldtægtsmyter, selvom disse ikke var 
et	 specifikt	 fokus	 i	 e-læringsmateria-
let. 

Samarbejdet på evalueringsprojektet 
har vist sig at være til stor nytte for 
både praksis og forskning. På basis 
af evalueringens positive resultater er 
forkortede versioner af e-læringsma-
terialet nu blevet et fast supplement 
til de studerendes almindelige under-
visning om seksuelle overgreb på poli-
tiskolen samt nogle af medicinuddan-
nelserne. Et bredere målrettet modul 
designet til andre relevante fagper-
soner er også nu tilgængeligt på cen-
trets	 hjemmeside.	 Se:	 https://ekur-
ser.rm.dk/pub/CFV/. Ved at fremme 
trauma-informeret viden blandt fag-
personer er der god grund til at tro, at 
disse evidensbaseret e-læringsmodu-
ler har reelt potentiale til at mindske 
risikoen for sekundær traumatisering 
i systemet.  
Evalueringen har også været med til at 
udvide dansk forskning indenfor vold-
tægtsområdet. En række akademiske 
publikationer baseret på projektet er 
nu under udvikling og forventes udgi-
vet i internationale tidskrifter i løbet 
af det næste år. Projektet har også ført 
til validering af en dansk voltægtsmy-
te-skala baseret på the Illinois Rape 
Myth Acceptance Scale, som åbner op 
for yderligere forskningssamarbejde 
og	effektevalueringer	i	fremtiden.	

E-læringen var 
derudover 

succesfuld i at 
nedbryde speci-
fikke myter om 
betydningen af 

voldtægtsramtes 
følelsesmæs-

sige reaktioner 
samt generelle 

voldtægtsmyter, 
selvom dise ikke 
var et specifikt 

fokus i e-læring-
smaterialet.”

“
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Trauma-informeret 
e-læringsmateriale viser 
positive	effekter	blandt	

medicin- og 
politistuderende 



Af Maria Hardeberg Bach & Maj Hansen
THRIVE, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Dette skriv vedrører det treårige 
ph.d.-projekt med den tidligere titel 
”De sårbare voldtægtsofre”, som fore-
tages i THRIVE, Institut for Psykolo-
gi, Syddansk Universitet i samarbejde 
med Center for Voldtægtsofre i Kold-
ing,	Odense	og	Aarhus.	Projektet	er	fi-
nansieret	af	Offerfonden	og	varetages	
af ph.d.-studerende cand.psych. Ma-
ria Hardeberg Bach under vejledning 
af lektor og forskningsgruppeleder 
Maj Hansen og adjunkt Nina Beck 
Hansen. Projektet har skiftet titel til 
”En	offer-centreret	tilgang	til	at	forstå	
støttebehov efter seksuelle overgreb”. 
Ændringen i projektets titel skal både 
ses i lyset af de forskningsresultater, 
som projektet hidtil har produceret 
samt den internationale forskning på 
området, hvilket vil fremgå tydeligere 
af det følgende. 

Overordnet projektbeskrivelse
Projektet omhandler de voldtægts-
ramte, hvor overgrebet ikke nødven-
digvis er en enkeltstående hændelse, 
men kan være indlejret i en ”sårbar-
hedsprofil”	karakteriseret	ved	eksem-
pelvis tidligere overgreb, psykiske 
problemstillinger og/eller misbrug af 
rusmidler. Forskning og praksiserfa-
ringer på tværs af faggrupper har in-
dikeret, at det kan være vanskeligere 
at indfri de særlige støttebehov som 
disse voldtægtsramte kan udvise in-

denfor eksisterende behandlingstil-
bud. Forskning på området er imi-
dlertid sparsom. Projektets formål er 
derfor at bidrage til en bedre forståelse 
af denne gruppe af voldtægtsramtes 
støttebehov og derigennem forbedre 
det tværfaglige behandlingstilbud 
til disse. Dette gøres på baggrund af 
et systematisk litteraturstudie samt 
interviews med repræsentanter fra 
det tværfaglige personale tilknyttet 
de deltagende centre samt udvalgte 
klienter herfra. Projektet udmunder i 
en ph.d.-afhandling i 2021. 

Overordnet status på projektet
Det systematiske litteraturstudie er 
afsluttet og indsendt til et interna-
tionalt tidsskrift, hvor det afventer 
bedømmelse. Projektets dataindsam-
lingsfase er afsluttet og analysearbej-
det påbegyndt– tusinde tak til alle for 
hjælpen til rekrutteringen eller delt-
agelse i interviews. 

Foreløbige resultater
Det systematiske litteraturstudie 
havde	 til	 formål	 at	 identificere	 kar-
akteristika hos den voldtægtsramte, 
som synes forbundet med en lavere 
tilfredshed og/eller lavere sandsyn-
lighed for at opnå formel hjælp. Der 
blev foretaget en systematisk søgning 
over 5 databaser (PsycINFO, Embase, 
MEDLINE, Scopus og CINAHL), 

som	identificerede	41	relevante	stud-
ier. Resultaterne af det systema-
tiske litteraturstudie indikerer, at de 
voldtægtsramte, som synes at være i 
særlig risiko for at opleve barrierer i 
det formelle hjælpesystem, er karak-
teriseret	ved	følgende:	tilhøre	etniske	
og kulturelle minoriteter, funktion-
snedsættelser, økonomisk sårbarhed, 
(præ-eksisterende) psykisk sygdom, 
seksuelle- og kønsminoriteter, per-
soner med rusmisbrug samt ældre 
ofre. 

Samlet set tegner der sig en tendens 
i projektet mod et behov for mere 
fokus på voldtægtsramte med samek-
sisterende problemer og dermed en 
offer/person-centeret	 og	 traumain-
formeret tilgang. Det vil sige, at der 
skal tilstræbes en tilpasning til at 
imødekomme den enkelte ramtes 
individuelle behov og ønsker (Hard-
eberg-Bach et al., 2020; Koss et al., 
2017), samtidig med, at der tag-
es udgangspunkt i viden omkring 
traumereaktioner (Reeves, 2015). 
Den traumainformerede tilgang er ge-
nerelt efterhånden udbredt indenfor 
traumebehandling og i særdeleshed 
i relation til det multidisciplinære 
arbejde med voldtægtsramte i for-
hold til at bl.a. reducere misforståel-
ser af traumereaktioner, reducere 
sekundær viktimisering, sekundær-

traumatisering af fagprofessionelle 
mv. (Hansen et al., 2020; Hansen & 
Hansen, 2020). Generelt kan det dog 
være mindre klart, hvordan fortolk-
ninger af den traumeinformerede til-
gange præcis folder sig ud i praksis 
og således hvordan samspillet mel-
lem	 en	 offer/person-centreret	 og	 en	
traumeinformeret tilgang praktiseres. 
Det forudsætter i vores optik, og med 
baggrund i dette projekts foreløbige 
resultater, et holistisk syn på den 
voldtægtsramte, som tager højde for 
dennes situation før, under og efter 
overgrebet. Dette synspunkt er bl.a. 
inspireret af en økologisk model for 
seksuelle overgreb, som demonstrer 
det komplekse sammenspil mellem 
individet og dets omgivelser (Camp-
bell et al., 2009) og intersektionel 
teori, som hævder, at forskellige 
identitetsmarkører (eksempelvis køn, 
race, klasse, funktionsnedsættelse, 
seksuel	 orientering,	mfl.)	 interagerer	
på komplekse måder og bidrager til 
social ulighed (Crenshaw, 1991). Det 
vil samtidig bl.a. sige, at selvom post-
traumatisk stress forstyrrelse (PTSD) 
er en af de mest udbredte og bedst un-
dersøgte reaktioner på voldtægt kan 
det være for simpelt udelukkende at 
alene fokusere på PTSD i behandlin-
gen af voldtægtsramte (Koss et al., 
2020). 
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Nyt planlagt 
forskningsprojekt -
 Hvordan påvirker 
seksuelle overgreb 
personligt oplevede 

erindringer?

Af Tine Gehrt & Dorthe Berntsen
Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE)

Aarhus Universitet

Evnen til bevidst at huske 
sin egen fortid kaldes selvbio-
grafisk hukommelse. Der findes 
meget få videnskabelige studier, 
som specifikt undersøger den 
selvbiografiske hukommelse hos 
ofre for seksuelle overgreb. Et 
nyt planlagt forskningsprojekt 
skal undersøge, hvordan seksu-
elle overgreb påvirker person-
ligt oplevede erindringer. 

Projektet undersøger 1) hvordan sel-
ve erindringen om overgrebet huskes, 
men også 2) hvordan hukommelsen 
for egne oplevelser mere generelt på-
virkes efter seksuelle overgreb. Initia-
tivtagerne til projektet er postdoc Tine 
Gehrt og professor Dorthe Berntsen, 
Center	for	Selvbiografisk	Hukommel-
sesforskning (CON AMORE), Aarhus 
Universitet. Projektet udføres i sam-
arbejde med Center for Voldtægtsof-
re, Aarhus Universitetshospital.

Selvom der generelt mangler viden 
på området, er det sandsynligt, at en 
forstyrrelse	 i	 den	 selvbiografiske	 hu-
kommelse kan opstå efter seksuelle 
overgreb. Det skyldes blandt andet, at 
symptomer på posttraumatisk stress 
og depression er hyppige efter vold-
tægt. Posttraumatisk stress beskrives 
ofte som en forstyrrelse af den selv-
biografiske	 hukommelse,	 fordi	 ufri-
villige, uønskede erindringer om den 
negative hændelse er et væsentligt 
symptom. Selvom sådanne uønskede 
erindringer kendes fra en række for-
skellige emotionelle lidelser, synes de 
at være mere udtalte i posttraumatisk 
stress end i andre lidelser. Depression 
har også en alvorlig negativ indvirk-

ning på en række kognitive færdig-
heder,	 deriblandt	 selvbiografisk	 hu-
kommelse, og mennesker, som lider 
af en depression, har vanskeligt ved at 
fremkalde	 erindringer	 om	 specifikke	
begivenheder.

Særligt ved posttraumatisk stress fo-
kuserer	 de	 fleste	 studier	 og	 teorier	
specifikt	på	erindringen	for	den	begi-
venhed, der ligger til grund for trau-
met. Men nyere studier tyder på, at 
posttraumatisk stress også kan være 
forbundet med mere omfattende 
kognitive forstyrrelser i den selvbio-
grafiske	 hukommelse,	 f.eks.	 at	 man	
generelt er ude af stand til at hæmme 
negative erindringer, at der er gene-
relle problemer med at kontrollere 
eller styre genkaldelsen af erindrin-
ger, og at erindringerne opleves med 
forøget følelsesintensitet og sansekva-
liteter hos mennesker med forhøjede 
symptomer på posttraumatisk stress. 
En sådan mere generel påvirkning af 
den	selvbiografiske	hukommelse,	der	
ikke kun er begrænset til erindrin-
gen om traumet, kan også have kon-
sekvenser for individets identitet og 
selvforståelse.

Det er af stor teoretisk og klinisk rele-
vans, hvis mennesker efter et seksuelt 
overgreb generelt oplever forstyrrel-
ser	i	den	selvbiografiske	hukommelse,	
altså både når det drejer sig om erin-
dringen om overgebet men også når 
det gælder f.eks. et skænderi de hav-
de i går. En sådan ”spredning” i den 
selvbiografiske	 hukommelse	 vil	 have	
en række konsekvenser for den enkel-
te i dagligdagen, og det er væsentligt 
at afdække omfanget heraf. Endnu 
en konsekvens af en sådan spredning 

kunne være, at også positive erindrin-
ger rammes, og bliver mindre positi-
ve, og mindre centrale for identiteten 
og livshistorien, fordi negative erin-
dringer har overtaget denne vigtige 
rolle. 

Netop i samspillet mellem identitet 
og negative erindringer ligger også et 
behandlingspotentiale, da forskning 
tyder på, at man ved at bearbejde den 
traumatiske erindrings centralitet for 
identiteten kan mindske symptomer.

Hvis en ”spredning” i den selvbio-
grafiske	hukommelse	finder	 sted	hos	
ofre for seksuelle overgreb, kan det 
være vigtigt i behandlingen ikke kun 
at fokusere på erindringen om over-
gebet, men også adressere de mere 
vidtrækkende konsekvenser som den 
potentielle nedsatte evne til at hæm-
me uønskede erindringer, færre posi-
tive følelser ved mindet om glædelige 
ting og øget centralitet af negative 
erindringer.	Hvis	den	 selvbiografiske	
hukommelse er påvirket mere globalt 
efter seksuelle overgreb kan klienter-
ne have behov for at denne også be-
handles mere bredt, så den negative 
effekt,	den	traumatiske	erindring	har	
på	 den	 selvbiografiske	 hukommelse,	
ikke bliver hængende efter selve trau-
met er behandlet.

Data til forskningsprojektet indsam-
les i 2021. Projektets resultater vil 
blive	offentliggjort	i	internationale	vi-
denskabelige tidsskrifter og et dansk-
sproget resume vil blive distribueret 
af Center for Voldtægtsofre, Aarhus 
Universitetshospital.
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Seksual-

På landets to politiskoler er 
man aktuelt i gang med et helt 
nyt temaforløb omhandlende 
seksualforbrydelser med et 
særligt fokus på voldtægt, der 
fremover bliver en fast del af 
politiuddannelsen i Danmark. 
Forløbet er af 6 ugers varighed 
og er placeret på uddannel-
sens tredje og sidste semester, 
hvor de studerende netop er 
kommet tilbage efter et 11 må-
neder langt praktikforløb.  

I undervisningen tilstræbes 
det at have så meget fokus på 
praksishåndtering som muligt 
samtidig med, at de stude-
rende får oparbejdet en viden 
og teoretisk grundforståelse, 
som de kan stå på, når de 
før eller siden selv kommer til 
at stå med en virkelig seksu-
alforbrydelse. Forbrydelser, 
som i sagens natur kan være 
vanskelige og som stiller krav 
til den enkelte betjents viden, 
professionalisme og empati. 

politi-
skoler 

på
landets 

på skemaet 
forbrydeser

Af Sascha Strauss Krogh, 
Videnscenterkoordinator CfV, Aarhus

Enkelte studerende har allere-
de undervejs i deres praktikfor-
løb i en af landet politikredse 
stiftet bekendtskab med en 
voldtægtssag, og denne er-
faring trækkes der også på i 
undervisningen som endnu en 
måde at gøre undervisningen 
så praksisnær som mulig. For 
mange vil praktikken dog ikke 
havde budt på sådanne sager, 
og de studerende oplever, at 
undervisningen ruster dem. 

“Mange af os har endnu ikke 
haft en sag om en seksualfor-
brydelse, men vi føler os alle 
klædt rigtig godt på til, når vi 
måske i fremtiden skal håndte-
re en. Vi vil have særlig fokus 
på de psykologiske aspekter i 
forbindelse med behandlingen 
af forurettede. Efterforsknings-
mæssigt har vi også lært, hvad 
der er vigtigt og vægter højt i 
svære sager som disse, som 
ofte kan være ”ord-mod-ord” 
sager”, siger en politistuderen-
de på Politiskolen i Vejle, da 
der spørges ind til, hvordan 
undervisningen er relevant. 

Undervisningsforløbet indledes 
med anmeldelsen, hvorefter de 
studerende præsenteres for en 
video med en voldtægtsramt. 
Herefter følger en række lektio-
ner, der klæder de studerende 
på til håndteringen af trau-
mepåvirkede personer - herun-
der hvordan en afhøring bedst 
udføres. I forlængelse heraf 
bliver de studerende introdu-
ceret til de praktiske aspekter 
omkring en forurettet i forhold 
til eksempelvis offerrådgivning, 
bistandsadvokat og kontakten 
til CfV og CSO. 

Et fokuspunkt med implemen-
teringen af det nye temaforløb 
har været at styrke efterforsk-
ning generelt hos de stude-
rende. Voldtægtssagen er her 
anvendelig, fordi den favner 
rigtigt meget polititeknisk og 
inkluderer mange gængse 
efterforskningskridt. Derudover 
er forløbet godt til at sætte 
fokus på, hvordan politiet skal 
agere i mødet med borgeren. 
Politiet bliver fra tid til anden 
kritiseret for deres håndtering 
af voldtægtssager, hvilket den 
nye uddannelse netop kan 
imødekomme ved at sikre, at 
kommende betjente i fremtiden 
vil være endnu bedre klædt 
på til at varetage opgaven. 
De studerende selv har været 
positive over for det nye fokus 
og finder det både relevant og 
spændende gå mere systema-
tisk til værks og dykke fagligt 
og praktisk ned i seksualforbry-
delser.  

“I det store billede, har det 
været fint, at det har fyldt så 
meget af semestret, som det 
har gjort. Emnet seksualfor-
brydelser dækker for politibe-
tjente over mange forskellige 
ting, som er enormt relevante, 
og også kan bruges i andre 
sammenhænge end kun sek-
sualforbrydelser. Vi har lagt 
meget vægt på, at disse sager 
er særligt vigtige, at man lærer 
at håndtere korrekt, idet det 
handler om alvorlige fysiske 
forbrydelser mod mennesker.” 
afslutter den studerende, da 
der spørges ind til den gene-
relle holdning blandt de stude-
rende til, at netop seksualfor-
brydelser får så meget fokus i 
undervisningen. 

I det store billede, har det været fint, 
at det har fyldt så meget af 
semestret, som det har gjort. Emnet 
seksualforbrydelser dækker for politi-
betjente over mange forskellige ting, 
som er enormt relevante, og også 
kan bruges i andre sammenhænge 
end kun seksualforbrydelser. Vi har 
lagt meget vægt på, at disse sager 
er særligt vigtige, at man lærer at 
håndtere korrekt, idet det handler om 
alvorlige fysiske forbrydelser mod 
mennesker.”

“



Af Jonas Mannov, 
Analytiker i Det Kriminalpræventive Råd
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i skadestuer landet over – som 
et supplement til anmeldelses-
tal	og	offerundersøgelsen.	I	Det	
Kriminalpræventive Råd tror vi, 
at en tilsvarende, systematisk 
indsamling af data på voldtægts-
området, vil kunne skabe både 
mere solid og mere nuanceret 
viden om forekomsten og karak-
teren af voldtægt i samfundet. 
Viden, der forhåbentlig kan gøre 
os bedre i stand til at forebygge 
voldtægter og hjælpe ofrene. 
Derfor er vi glade for, at der er 
etableret en dialog mellem Rå-
det og Videnscenterfunktionen 

Voldtægter hører til blandt de 
kriminalitetsformer, hvor an-
meldelsestilbøjeligheden er 
relativt lav. Derfor er vi som 
samfund afhængige af andre 
kilder end kriminalregisteret, 
når vi skal vurdere omfanget af 
voldtægter i samfundet og iden-
tificere	udviklingstendenser.
En af de andre kilder til viden 
er	de	årlige	offerundersøgel-
ser, som Justitsministeriets 
Forskningskontor gennemfører 
i samarbejde med Rigspolitiet, 
Københavns Universitet og Det 
Kriminalpræventive Råd. Årets 
undersøgelse https://dkr.dk/
materialer/vold-og-voldtaegt/
offerundersoegelser-2005-2019/		
blev	offentliggjort	i	starten	
af måneden. Resultaterne er 
bekymrende. På baggrund af 
besvarelser fra de seneste tre 
år estimeres det, at mere end 
11.000 kvinder i alderen 16-74 
årligt udsættes for voldtægt eller 
voldtægtsforsøg. Der er anvendt 

en ny opgørelsesmetode, som i 
højere grad end tidligere afspej-
ler den aktuelle udsathed, idet 
den tidligere opgørelsesmetode 
baserede sig på et gennemsnit 
over samtlige år undersøgelsen 
har været gennemført.  Den nye 
opgørelsesmetode er dog for-
bundet med en større statistisk 
usikkerhed (+/- 2000 kvinder). 
Set over et årti, har trenden for 
den selvrapporterede udsathed 
været	klart	stigende.	Offerun-
dersøgelsens forfattere peger på 
en ændret holdning til voldtægt i 
befolkningen som en mulig (del)
forklaring, men grundlæggende 
ved vi ikke, hvorfor tallene er 
vokset i det omfang, de er.
En tredje kilde til viden, om 
hvordan omfanget af voldtæg-
ter udvikler sig i samfundet, er 
ofres henvendelser til Centrene 
for voldtægt og seksuelle over-
greb. På voldsområdet ind-
samles der fx nationale tal for 
henvendelser med voldsskader 

om, hvordan sundhedsdata kan 
systematiseres og nyttiggøres.
For der er behov for langt bedre 
viden og et langt mere omfat-
tende forebyggelsesarbejde. 
I en kronik https://dkr.dk/
nyheder/2020/nov/strate-
gi-mod-voldtaegt/ fra november 
formulerede DKR’s formand, 
Erik Christensen, behovet for en 
egentlig national strategi såle-
des:	”Voldtægt	er	et	komplekst	
problem uden enkle løsninger. 
Vi bør samle alle relevante aktø-
rer	for	at	finde	ud	af,	hvordan	vi	
forebygger, at så mange kvinder 
bliver voldtaget. Der er overra-
skende lidt viden om, hvordan 
vi bedst forebygger voldtægt. 

Myndigheder, organisationer, 
politikere og eksperter må brin-
ge deres viden i spil og forpligte 
sig til handling.”
Med en ny samtykkebaseret 
udgave af §216 og et politiforlig, 
der styrker politiets arbejde har 
2020 budt på gode initiativer på 
voldtægtsområdet. Vi ser gerne, 
at 2021 bliver et år i forebyggel-
sens tegn.



Af Sascha Strauss Krogh, 
Videnscenterkoordinator CfV, Aarhus
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På den politiske scene har der i 2020 
været forskellige tiltag, der kan siges 
at have betydning for arbejdet på om-
rådet med mennesker udsat for sek-
suelle overgreb. 

Først og fremmest har der været be-
slutningen om, at Danmark skal have 
en samtykkebaseret voldtægtsbe-
stemmelse, der er i overensstemmelse 
med Istanbulkonventionen og Men-
neskerettighedsdomstolens praksis. 
Den samtykkebaseret voldtægtsbe-
stemmelse træder i kraft d. 1 januar 
2021.

Efter	 den	 aktuelle	 ordlyd	 i	 straffelo-
vens	 §	 216	 straffes	 for	 voldtægt	 den,	
der tiltvinger sig samleje ved vold 
eller	 trussel	 om	vold	 eller	 skaffer	 sig	
samleje ved anden ulovlig tvang eller 
med	en	person,	der	befinder	 sig	 i	 en	
tilstand eller situation, i hvilken den 
pågældende er ude af stand til at mod-
sætte sig handlingen.

Den nye lovtekst lyder kort og præ-
cist:	”For	voldtægt	straffes	med	fæng-
sel indtil 8 år den, der har samleje 
med en person, der ikke har samtyk-
ket heri”. 
Med ét er det juridiske grundlag altså 
bundet op på budskabet i overskrif-
ten – sex uden samtykke = voldtægt. I 
bemærkningerne til lovforslaget præ-
ciseres	det	direkte,	at	fx	flirt,	kys	tidli-
gere på aftenen eller det, at en person 
frivilligt er gået med en anden person 
hjem ikke i sig selv kan betragtes som 
hverken en invitation eller et samtyk-
ke til sex. 

CfV og CSO har som samlet videnscen-
ter afgivet høringssvar i forbindelse 
med lovforslaget om en samtykkeba-

seret voldtægtsbestemmelse, der blev 
sendt i høring d. 29 september 2020. 
I høringssvaret stiller vi os positive 
over for en voldtægtslovgivning, der 
tilgodeser den seksuelle selvbestem-
melsesret og integritet. 

Den nye voldtægtsbestemmelse be-
tyder forhåbentlig en forbedret rets-
beskyttelse til voldtægtsofre samtidig 
med, at den kan bidrage til en sam-
fundsmæssig holdningsændring, hvor 
der gøres op med indgroede kulturelle 
forforståelser omkring seksuel auto-
nomi. I så fald kan lovgivningen også 
ende med at virke forebyggende i rela-
tion til seksuelle overgreb. 

For at bidrage positivt til en sådan 
præventiv	 effekt	 bør	 relevante	 aktø-
rer på området tage del i den formid-
lingsopgave, der ligger i at oplyse om 
og uddanne i, at sex anno 2021 ikke 
handler om at sige “nej”, men om at 
sige “ja”. CfV Aarhus afholdte i okto-
ber måned undervisning om seksuelle 
overgreb og samtykke for Sexekspres-
sen	Aarhus,	der	er	en	non-profit	orga-
nisation bestående af frivillige medi-
cinstuderende, som underviser elever 
i 7.-10. klasse i seksualundervisning. 
Der kan læses mere herom på side 32. 

Målgruppen hos CfV/CSO og ny 
finansloven 
Finansloven for 2021 blev fremlagt 
som	 en	 corona-finanslov,	 men	 rum-
mer dog mere og andet, der er rele-
vant for arbejdet med mennesker ud-
sat for seksuelle overgreb. 

Aftalepartierne er blandt andet ble-
vet enige om, at mennesker udsat for 
seksuelle overgreb nu – som supple-
ment til den eksisterende ret til at få 

beskikket en bistandsadvokat efter 
anmeldelse af sagen til politiet – også 
skal have ret til at få vejledning fra en 
bistandsadvokat før overgrebet an-
meldes til politiet og eventuel styrket 
rådgivning efter anmeldelsen. Tilta-
get har til formål at sikre bedre støtte 
og vejledning gennem retssystemet. 

Det er ligeledes prioriteret at forlænge 
og udvide tilbuddet om gratis psyko-
logbehandling til de 18-24-årige. Ved 
satspuljeaftalen for 2018-2021 blev 
der	 indført	 en	 fireårig	 forsøgsord-
ning med gratis psykologbehandling 
målrettet unge mellem 18-20 år, som 
lider af let til moderat depression el-
ler angst. Denne ordning blev senere 
udvidet til også at omfatte de 21-årige. 
Nu er det imidlertid besluttet, at ord-
ningen fra 2. halvår 2021 vil omfatte 
alle i aldersgruppen 18-24 år og blive 
permanent. 

Hos CfV, Aarhus stiller vi os positive 
over for dette tiltag. De unge udgør en 
overvejende del af det samlede antal 
klienter, som henvender sig hos os, og 
tiltaget er nu med til at sikre, at dem, 
som måtte have brug for anden eller 
opfølgende psykologisk behandling 
kan få det uden at blive udfordret på 
økonomien. 

Af andre prioriteringer relevant for 
området kan bl.a. nævnes, at der er af-
sat midler til at styrke seksualunder-
visningen i folkeskolen og til at støtte 
Landsforeningen Hjælp Voldsofre, 
der blandt andet yder hjælp og rådgiv-
ning til personer udsat for voldtægt og 
andre seksuelle overgreb.

SEX UDEN SAMTYKKE = 

VOLDTÆGT
BØGER

Ny bog: Rape in the Nordic Coun-
tries - Continuity and Change 

Redigeret af Marie Bruvik Heinskou, May-
Len Skilbrei og Kari Stefansen. Routledge 

Research in Gender and Society. 2020. 

Med et afsæt i norden samles der i denne 
bog en stor mængde ny forskning om 
seksuelle overgreb, viktimisering, det 
juridiske system og forebyggelse. Der 
stilles ligeledes skarpt på de forskelle, 
der er de nordiske lande imellem og på 
praksis andre steder i verden. 

Et omdrejningspunkt i bogen er det 
paradoks, der ligger i, at de nordiske 
lande ofte fremhæves for deres fokus på 
ligestilling mellem køn, men samtidigt 
har høje forekomster af seksualiseret 
vold. Man forsøger derfor gennem 
ny forskning at indfange fænomenet 
voldtægt, og hvordan og hvorfor det 
forekommer i de fem nordiske lande. 
Samtidigt berøres emner som digitale 
krænkelser, BDSM som gråzone og sek-
suel partnervold. 

Bogen er tilgengængelig som gratis e-bog 
på www.taylorfrancis.com. 

Ny antologi: Voldtægtssagen - 
Retssystemets akilleshæl

Teori og praksis

Af Tine Søberg, Trine Baumbach og Linda 
Kjær Minke. Djøf forlag. Udkommer 2021.

I januar 2021 udkommer den første 
faglige antologi om voldtægtssagen 
i retssystemet. Antologien har titlen 
– Voldtægtssagen - Retssystemets 
akilleshæl – teori og praksis, og den be-
handler en lang række forskellige emner 
og perspektiver relateret til voldtægts-
sager. Dels traditionelle politividen-
skabelige	og	strafferetslige	emner,	såsom	
afhøring af forurettede og sigtede, rets-
medicin, forsvars- og bistandsadvokat-
ens rolle, beskyttelsesinteresser mm. 

Antologien bringer imidlertid også en 
række andre interessante perspektiver 
frem, som relaterer sig til voldtægtssa-
gen såsom voldtægtsmyter, samtykke, 
traumereaktioner og sekundær vik-
timisering. Emner som har været nævnt 
mange	gange	i	den	offentlige	debat	over	
de seneste år, og som man i antologien 
får et dybere indblik i.

Antologien er redigeret af specialkonsu-
lent i Rigspolitiet Tine Søberg, professor 
i	strafferet	Trine	Baumbach	fra	Køben-
havns Universitet samt professor MSO 
i kriminologi Linda Kjær Minke fra 
Syddansk Universitet. 

De forklarer, at ambitionen først og 
fremmest er at berige retssystemets 
aktører med ny viden og bidrage med in-
spiration til at håndtere sagerne profes-
sionelt. De håber dog også, at antologien 
kan	bidrage	til	den	offentlige	debat	med	
en faglig stemme, fordi voldtægtssagen 

som fænomen for så vidt angår hele 
samfundet – voldtægtssagen handler jo 
også om kultur, køn, magt og seksual-
itet. Samtidig er voldtægtssager super 
komplekse, forklarer de, og det er sager, 
der nok vil blive ved med at udfordre 
retssystemet. 

Dybdegående håndbog: Handbook 
of sexual Assault and Sexual 

Assault

Af William T. O’Donohue og Paul A. Schewe. 
2019. 

Denne håndbog giver et dybdegående 
overblik over de mangeartede problem-
stillinger, der omgiver seksuelle overgreb 
og medtænker ligeledes forebyggelse. 

Bogen er overskueligt opdelt i syv 
forskellige	temaer,	der	dækker	over:	
Teorier om seksuelle overgreb, Kultur 
og samfund,  Risikofaktorer ved seksuel 
viktimisering og fokus på gerningsper-
sonen, Viktimologi, Forebyggelse og 
intervention, Seksuelle overgreb og 
lovgivningen og Særlige populationer.  

Med sine mere end 800 sider kommer 
bogen således vidt omkring og berører 
blandt andet emner som kulturelle 
problematikker ved seksuelle overgreb, 
PTSD hos mennesker udsat for seksuelle 
overgreb, risikofaktorer i forbindelse 
med seksuelle overgreb, skyld og skam, 
hukommelse samt voldtægtsmyter og 
victim blaming. 
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Der vil i det følgende være fremhævet eksempler på nye projekter, afsluttede projekter, forskellige tiltag, uddannel-
se mm. fra landets to største centre – Center for Seksuelle Overgreb (CSO) og Center for Voldtægtsofre i Aarhus 
(CfV Aathus), der dækker områdets videnscenterfunktion. CfV Aarhus er aktuelt med i udviklingen af flere projekter i 
samarbejde med forskellige universiteter. To af de igangværende er allerede beskrevet i dette nyhedsbrev af forskerne 
bag. På side 20 kan du læse om projektet, der dykker ned i, hvordan seksuelle overgreb påvirker personligt oplevede 
erindringer. Projektet udarbejdes som et samarbejde mellem forskere fra Center for Selvbiografisk hukommelsesforsk-
ning (CON AMORE) på Aarhus Universitet og CfV Aarhus. Det snart afsluttede ph.d.-projekt “En offer-centreret tilgang 
til at forstå støttebehov efter seksuelle overgreb” er beskrevet på side 18. Projektet udarbejdes som et samarbejde 
mellem THRIVE, Institut for psykologi på Syddansk Universitet og CfV i Kolding, Odense og Aarhus. 

TO SPOR I DEN KLINISKE DEL AF CSO
Region Hovedstaden fik i år tildelt 1000 ekstra sygeplejersker. Gynækologisk 
Afdeling (herunder CSO) på Rigshospitalet ansøgte og var så heldige at få 
en af de 1000 sygeplejersker. Da man i den kliniske del af CSO har set en 
markant stigning i antallet af akutte henvendelser over de sidste år, blev det 
besluttet, at de ekstra ressourcer primært skulle bruges i den kliniske del af 
CSO. Tidligere har den sygeplejerske, som også har haft ambulante kontroller 
i dagtiden, varetaget den akutte funktion samtidig. Det betød, at dagene ofte 
kunne være meget travle, når der blev meldt akutte undersøgelser oveni et i 
forvejen fyldt ambulant program. Man har derfor oprettet to spor i den kliniske 
del af CSO, så der hver dag i dagtiden er sat en sygeplejerske fra til kun at 
varetage den akutte funktion. Derudover er mandag, onsdag og fredag opret-
tet som ambulante dage, så den sygeplejerske, der har de ambulante kon-
troller, kun skal varetage den funktion. Man håber med tiden, at kunne udvide 
ovenstående til at der kan være ambulante kontroller hver dag.  

spørgsel efter sexologisk rådgivning, 
og på nuværende tidspunkt har der 
været 13 patienter til sexologisk 
rådgivning. For at blive henvist til 
sexologisk rådgivning har patienterne 
enten efterspurgt dette hos deres 
psykolog eller sygeplejerske, som 
de går i forløb hos, eller patienterne 
har ringet på rådgivningstelefonen og 
efterspurgt et sexologisk rådgivnings-
forløb.
De problematikker, der er arbejdet 
med, har handlet om manglende lyst 
til sex, frygt/angst og/eller smerter i 
forbindelse med sex.

Nyt fra 
Center for Seksuelle Overgreb / 
Center for Voldtægtsofre Aarhus

SEXOLOGISKE SAMTALER I UN-
GE-VOKSENTEAMET HOS CSO
Siden efteråret 2019 har man i CSO 
tilbudt sexologisk rådgivning til pa-
tienter, der har været udsat for sek-
suelt overgreb. Det kan både være 
til patienter, som aktuelt har været 
udsat for overgreb eller patienter, 
som har været udsat for overgreb for 
længere tid siden.  Der tilbydes i alt 
fem samtaler, og de foregår samme 
sted som psykologer og socialråd-
givere tilknyttet CSO har praksis. 
Samtalerne varetages af klinisk sex-
olog, psykoterapeut og sygeplejerske 
Henriette Reenberg. Der er mulighed 
for sexologiske samtaler to gange om 
måneden. Der har været god efter-

RÅDGIVNINGSTELEFON ETAB-
LERET I UNGE-VOKSENTEAMET 
HOS CSO
I slutningen af 2019 etablerede man 
forsøgsvist en rådgivningstelefon 
i CSOs unge-voksenteam med 
åbningstid tirsdag kl. 9-11 og tors-
dag kl. 13-15, hvor en socialrådgiver 
besvarer telefonen. Der tilbydes råd 
og vejledning i forhold til ikke-akut-
te overgreb (sket for mere end en 
måned siden) samt til pårørende og 
fagpersoner, og der er mulighed for 
at henvise direkte til psykologforløb 
i CSO. Før rådgivningstelefonen 
ringede man og lagde besked hos 
sekretæren og blev efterfølgende 
ringet op, men nu kan man altså 
ringe direkte til en rådgiver og få 
råd og vejledning med det samme. 
Derved undgås mange forgæves 
opkald, og den, der henvender sig, 
kan tilpasse opkaldet, når det passer 
vedkommende, og skal ikke gå og 
vente på at blive ringet op. Dette er 
mere optimalt for både henvender 
og medarbejdere, og tilbuddet er 
derfor implementeret permanent i 
CSO. Erfaringen er, at det fungerer 
rigtig godt, og det er rart for dem, der 
henvender sig, at de kommer direkte 
igennem til en relevant medarbejder 
med det samme. Endvidere har det 
resulteret i, at der er færre opkald på 
den ’akutte’ telefon samt til sekretæ-
ren. Dog er der fortsat opkald, hvor 
der henvises til særligt CSM Øst, 
men langt de fleste opkald er inden-
for CSOs målgruppe. I gennemsnit er 
der otte-ti opkald om ugen, og man 
er ved at undersøge, om antallet af 
timer, telefonen er åben, er tilstræk-
keligt i forhold til antallet af opkald.

EFTERUDDANNELSE I KAT (KOGNITIV ADFÆRDSTE-
RAPI) OG CFT (COMPASSION FOKUSERET TERAPI) I 
CFV AARHUS

Psykologerne i CfV Aarhus har i efteråret 2020 deltaget på et 6 
dages introduktionskursus til KAT ved Kognitiv Terapi Center i 
Aarhus. Kurset er en del af en opkvalificering af hele det psyko-
sociale personale i centret, hvor det er planlagt, at psykologer-
ne i foråret 2021 skal påbegyndes en to-årig uddannelse i CFT, 
samt at socialrådgiver og videnscenterkoordinator skal deltage 
i et tværfagligt 5-dags tværfagligt introduktionskursus i løbet af 
2021.

KAT-kurset har været særligt relevant, da der i CfV Aarhus 
primært arbejdes ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referen-
ceramme og har været positivt medvirkende til at give psyko-
logerne et fælles metodisk udgangspunkt for behandlingen. 
Psykologerne har fået forståelse for KAT grundprincipperne og 
fået kendskab til et bredt udsnit af kognitive og adfærdstera-
peutiske metoder og virkemidler. 

Da størstedelen af de mennesker udsat for seksuelle overgreb, 
som henvender sig i centret, giver udtryk for at være plaget af 
skam, selvkritik og vanskeligheder med at regulere egne emoti-
oner, har personalegruppen tiltro til, at CFT er egnet som fælles 
grundlag og fagligt sprog for centrets kliniske arbejde. CFT 
placerer sig som 3. generations kognitiv adfærdsterapi, og har 
dermed udspring i klassisk KAT, men også i bl.a. evolutions- og 
emotionsteorier. 
CFT-uddannelsen har til formål at styrke behandlerens evne til 
at være sensitive over for lidelse hos både sig selv og andre. 
Der trænes færdigheder og engagement i relation til omsorg for 
at styrke behandlerens evne til og forståelse for at imødekom-
me menneskelige skamreaktioner og selvkritik. Deltagelsen på 
efteruddannelsen er grundet situationen omkring COVID-19 
udskudt, men forhåbentlig kan hele psykologgruppen fra CfV, 
Aarhus påbegynde efteruddannelse til maj 2021.
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kan få vidtrækkende konsekvenser 
for den enkeltes livsførelse i mange 
år efter overgrebet. Forskning på 
området viser, at for majoriteten vil 
konsekvenserne ved overgrebene 
være så omfattende, at den over-
grebsramte vil opleve følgevirkninger. 
Mellem 70-94 % udvikler umiddelbart 
efter overgrebet så svære sympto-
mer, at der kan dokumenteres ASD 
(Akut Stress-Forstyrrelse) (Rothbaum 
et al., 1992; Elklit & Christiansen, 
2010), ligesom op mod 50 % opfylder 
kriterierne for PTSD (Posttraumatisk 
stressforstyrrelse). Hvis mennesker 
med PTSD-symptomer ikke modta-
ger rette behandling, kan lidelsen i 
værste fald blive kronisk (Rothbaum 
et al., 1992; Elklit & Christiansen, 
2010. Zinzow et al. 2012; Breslau et 
al., 1998).

Foruden målrettet behandling er det 
helt centralt, at mennesker udsat 
for seksuelle overgreb mødes med 
den rette støtte fra pårørende og 
fagpersoner, da der ellers er risiko 
for såkaldt sekundær traumatisering, 
hvor risikoen for at udvikle PTSD 
yderligere øges (Campbell 2005). 
Med tanke på hvor mange forskelli-
ge fagpersoner klienten møder hos 
CfV, kræver denne problemstilling 
konstant bevågenhed. Derfor har det 
givet mening at opkvalificere samtlige 
medarbejderes kompetencer for net-
op at mindske risikoen for sekundær 
traumatisering samt øge kendskabet 
til de respektive faggruppers vigti-
ge bidrag til behandlingen af vores 
klienter. 

AFSLUTNING AF SENFØLGEPROJEKT HOS CSO
I CSO har man afsluttet et senfølgeprojekt. Det løb fra 2017 til 
2019. Der blev tilbudt længerevarende psykologbehandling til 
voksne senhenvendere samt rådgivning til deres pårørende. Den 
endelige rapport fra projektet vil være tilgængelig på CSOs hjem-
meside i december 2020. En artikel på baggrund af erfaringerne 
med pårørendeforløb er i skrivende stund ved at blive færdiggjort 
og indsendes til et internationalt tidsskrift. Der er fortsat behov for 
fokus på senhenvendere i voldtægtscentrene, da det er en gruppe, 
der i stigende grad henvender sig og som ofte har et stort behand-
lingsbehov. I CSO har ventetiden på at komme i psykologbehand-
ling for senhenvendere været 6-8 måneder i 2020.

STRUKTURERET KRISESAMTA-
LE MED AKUTTE VOLDTÆGTS-
OFRE (SKS) I CFV AARHUS 
Samtlige medarbejdere og faggrup-
per tilknyttet CfV Aarhus har ultimo 
2019 været på uddannelse i meto-
den SKS, for at blive opkvalificeret 
og klædt endnu bedre på til at sikre 
og udvikle det gode møde mellem 
fagpersoner og akut kriseramte men-
nesker udsat for seksuelle overgreb 
samt deres pårørende. Personalet 
har generelt et godt blik for mødet 
med den akutte klient, men ud fra 
devisen om, at man aldrig bliver fær-
dig med at forfine sin kommunikation 
og tøjle egne myter og forforståelser, 
blev kurset alligevel vurderet yderst 
relevant. Kurset afstedkom også 
gode og værdifulde samtaler om 
praksis, hvor de forskellige faggrup-
per fik øget kendskab til hinandens 
daglige praksisser, hvilket øger 
forståelse og samarbejde imellem og 
på tværs af faggrupper.

SKS er en metode og samtaleteknik, 
som er udviklet af Center for Bered-
skabspsykologi. Metoden anvendes i 
samtaler med akut kriseramte perso-
ner, og hjælper fagpersoner med at 
føre både meningsfulde og effektive 
samtaler, der tjener til at afklare den 
overgrebsramtes behov. Undervejs i 
kurset blev et vigtigt fremtidigt fokus-
område afdækket nemlig vigtigheden 
af at yde tilstrækkelig og professionel 
hjælp pr. telefon både i akutafdelin-
gens rådighedsvagt, centrets sekre-
tariat og lidt senere i forløbet ifm. 
psykologisk forvisitation. 

Voldtægt og andre former for sek-
suelle overgreb vil for mange være 
yderst traumatiske hændelser, som 

EFTERUDDANNELSE I DEN  
MOTIVERENDE SAMTALE (MI) HOS CFV AARHUS
Socialrådgiveren hos CfV i Aarhus er aktuelt i gang med et 
kursusforløb i Den Motiverende Samtale, som er udbudt i 
forbindelse med et projekt i Akutafdelingen på AUH. MI er en 
evidensbaseret tilgang, som oprindeligt er udviklet inden for 
misbrugsbehandling. Metoden indebærer en række samta-
lestrategier og samtaleteknikker, der grundlæggende har fokus 
på at fremkalde og understøtte patienternes egen motivation 
for forandring. Et sådant fokus anses som meget brugbart i 
forhold til nogle af de mere sårbare klienter i centeret, hvor det 
ikke nødvendigvis er en misbrugsproblematik, som er det bæ-
rende, men eksempelvis omlægning af livsstil eller vaner med 
negative konsekvenser. På psykologernes efteruddannelse i 
KAT var der ligeledes afsat en hel dag om MI, hvilket er med til 
at give afdelingen et fælles fagligt sprog.

KURSUS I ASSESSMENT – SYSTEMATISK KLINISK 
UDREDNING OG VURDERING I CFV AARHUS 
I efteråret var ledende psykolog, Birgitte Hvidberg Bertelsen 
på kursus i Assesment. Her var der fokus på kvalificering af 
psykologisk undersøgelse med henblik på at kunne foretage 
og formidle fund vedrørende diagnose, grad og kvalitet af 
psykopatologi samt give kvalificerede anbefalinger til støtte- og 
behandlingsmuligheder. Kurset gav kendskab til undersøgel-
sesprocedurer, tests og diagnostisk klassifikation med ICD10 
diagnosesystemet som centralt omdrejningspunkt. Derudover 
afstedkom kurset et bredt teoretisk fundament til at kunne 
agere i klinikken.

EFTERUDDANNELSE I PROLONGED EXPOSURE THE-
RAPY (PE) I CFV AARHUS 
I januar 2020 var en af vores psykologer på efteruddannelse 
i PE. PE er en manualiseret korttidsterapi til behandling af 
PTSD. Behandlingen består af 9 til 15 individuelle sessioner 
af 90 minutters varighed og er udviklet af Edna B. Foa, leder 
af Center for the Treatment and Study of Anxiety, University 
of Pennsylvania. Behandlingen er evidensbaseret og en lang 
række randomiserede videnskabelige undersøgelser har i lø-
bet af de sidste to årtier vist, at PE er en af de meste effektive 
behandlingsformer til at reducere PTSD symptomer samt ko-
morbide symptomer som depression, vrede og angst. Oplevel-
sen med kurset var, at det var med til at klæde en bedre på til 
at håndtere og behandle de sager og klienter, som henvender 
sig i centeret – særligt senhenvendere. 



32 33

STATUSRAPPORT 2017-2019 - CSO
I sommeren 2020 udgav CSO Statusrap-
port for 2017-2019, som indeholder et fyl-
digt statistikafsnit, afsnit om igangværende 
og afsluttede projektet samt tre temaer. 
I den treårige periode var der i alt 2.130 
personlige fremmøder fra børn, unge og 
voksne, og der blev ydet 1.260 telefonråd-
givninger.
Statusrapporten genererede meget medie-
omtale, særligt om unge krænkere og 
drugrape. 
Dette skyldes, at i de sager, hvor krænke-
rens alder er registreret, står unge kræn-
kere på mellem 15 og 18 år for 42,5 % af 
overgrebene på børn og unge op til 15 år. 
Unge teenagere udgør langt den største 
gruppe af ofre i aldersgruppen 0-15 år, 
og der er derfor tale om overgreb mellem 
jævnaldrende. Denne nye viden resultere-
de i stor mediedækning med flere artikler 
og et tv-interview til DR Nyheder samt 
radiointerview til P1 Morgen.
I forhold til drugrape er der i perioden 
2017-2019 sket en stigning i ofre, der mis-
tænker drugrape og som henvender sig 
akut. I 2017 var det 15,3 %, der mistænkte 
drugrape, og i 2019 var det 18,8 %. I næ-
sten en femtedel af akutte henvendelser 
er der altså mistanke om drugrape, hvilket 
er alarmerende mange. Denne nye viden 
resulterede i flere artikler i nyhedsmedier, 
og Berlingske kørte en længere artikel-
række om emnet.
Statusrapporten kan findes på CSOs 
hjemmeside under fanebladet Viden, 
rapporter og publikationer på websiden for 
fagfolk.

BØRN OG UNGE SOM EKSPERTER PÅ 
EGEN LIVSSITUATION - CSO
Børneteamet i CSO sammensatte i 2019 en 
ekspertgruppe bestående af fem piger i al-
deren 14 til 16 år, som alle har været udsat 
for en voldtægt, hvor gerningsmanden ikke 
er blevet retsforfulgt eller dømt. Temaet for 
ekspertgruppen var: Hvilke følelser, tanker 
og reaktioner efterlader det hos den ramte, 
når gerningsmanden ikke bliver dømt eller 
sigtelsen frafalder?”. Konceptet ekspert-
gruppe er oprindeligt fra Børnerådet, som 
beskriver: ”Ekspertgrupperne er et udtryk 
for, at den enkelte gruppe af børn og unge 
har en særlig ekspertviden på netop deres 
livssituation. Ingen voksne – uanset deres 
ekspertstatus på området – besidder lige 
netop den aktuelt oplevede erfaring, som 
ekspertgruppens medlemmer har”. 
Ekspertgruppen har på fire møder med 
forskellige temaer drøftet, reflekteret over, 
delt og fundet frem til udsagn og fælles bud-
skaber, der kunne videregives til relevante 
fagpersoner, der kommer i kontakt med 
voldtægtsofre. 
Formålet med Børneteamets ekspertgruppe 
var ud over det gruppeterapeutiske sigte at 
udarbejde konkrete budskaber og forslag 
til handling og initiativer for børn og unge i 
samme situation med udgangspunkt i bar-
nets stemme. Dette med henblik på at give 
indblik i, hvordan store børn oplever syste-
mets procedurer forløbe.
Børneteamet håber, at pigernes ord vil blive 
hørt og deres perspektiv medtænkt, når fag-
personer kommer i kontakt med voldtægts-
ofre. Samt at omgivelserne kan lære noget 
af at høre om pigernes følelser og tanker 
og dermed få indblik i, hvad der vil være 
hjælpsomt også i forhold til at genoptage et 
alderssvarende og udviklende ungdomsliv. 
Et perspektiv, man i CSO mener, bør være 
centralt i sagsbehandlingen. Ekspertgrup-
pens erfaringer og budskaber er afslutnings-
vist samlet og udgivet af Børneteamet i en 
lille folder, som er fremsendt til relevante 
myndigheder, herunder politi, anklagemyn-
dighed, domstole, bistandsadvokater med 
flere, samt øvrige samarbejdspartnere. 
Folderen ”Er voldtægt gratis i Danmark?” 
er tilgængelig på CSO’s hjemmeside under 
fanebladet Viden, rapporter og publikationer 
på websiden for fagfolk. Resultaterne blev 
også fremlagt på Hindsgavl konferencen – 
Forskningsnetværket mod overgreb mod 
børn i efteråret 2019.

CSO I TAL FOR PERIODEN 2014-2018 FOR ALDERS-
GRUPPEN FRA 16 ÅR OG OPEFTER
Rapporten dækker en femårsperiode, og de vigtigste fund 
gengives her:
Fra 2014 til 2018 er der sket en stigning i henvendelser til 
Center for Seksuelle Overgreb på 61 %. Der har i alt været 
2.260 henvendelser i perioden.
50 % af henvendelserne omhandler unge mellem 16 og 23 
år.
Få mænd henvender sig omkring et seksuelt overgreb. Mel-
lem 3,1 % og 4,8 % af henvendelserne i perioden omhandler 
mænd.
Antallet af henvendelser, hvor overgrebet er anmeldt til politi-
et, er steget i perioden. Samtidig er antallet af henvendelser, 
hvor overgrebet ikke er anmeldt steget, og i femårsperioden 
ligger anmeldelsesprocenten relativt stabilt på omkring 50 %.
I to tredjedele af henvendelserne (67,4 %) kender personer-
ne hinanden i en eller anden grad forinden.
De fire største grupper af krænker relations typer er: Et 
bekendtskab på under 24 timer, en ukendt krænker, en ven/
bekendt samt en nuværende/tidligere partner.
Den hyppigst forekommende fysiske vold, der anvendes 
under et overgreb, er fastholdelse (45,6 %).
Anvendelse af grov fysisk vold (såsom slag med knytnæve, 
kvælertag etc.) under overgrebet er højest, når krænker er 
en nuværende eller tidligere partner. 
Den hyppigst forekommende modstandsform er verbal mod-
stand ved for eksempel at sige ’nej’ (41,9 %). 
Det er særligt i de yngre og ældre aldersgrupper, at krænker 
er en ven eller bekendt. Fra midt i 20’erne og fremefter stiger 
andelen af en nuværende eller tidligere partner som kræn-
ker. Andelen af en ukendt krænker og en krænker kendt i 
under 24 timer er relativt jævnt fordelt på aldersgrupperne.
Anmeldelsesprocenten er højest, når der er tale om en 
ukendt krænker (70,5 %). Næsthøjest er anmeldelsespro-
centen, når der er tale om en nuværende eller tidligere 
partner (54,3 %).  
De yngste og ældste anmelder hyppigst.
Rapporten kan findes på CSOs hjemmeside under fanebla-
det Viden, rapporter og publikationer på websiden for fagfolk.
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overgreb og traumereaktioner. Hertil 
kommer at medarbejdere i CSO har 
udtalt sig i en lang række artikler i 
diverse aviser og magasiner.

Hos CfV i Aarhus har vi også haft 
mange spændende formidlingsopga-
ver, og ligesom CSO ser vi positivt på 
den store mediebevågenhed, der har 
været på seksuelle overgreb, hvor 
flere medarbejdere også har udtalt 
sig i forskellige sammenhænge. For-
uden nyhedsmedier har vi hos CfV 
i Aarhus ligeledes oplevet interesse 
fra organisationer og andre samar-
bejdspartnere. Senest har videnscen-
terkoordinator Sascha Strauss Krogh 
deltaget i et fokusgruppeinterview 
hos Lev Uden Vold, der er i gang 
med et projekt om partnervold begået 
mod mænd. Tilbage i oktober holdt 
psykolog, Iben Mølsted Ibsen og 
videnscenterkoordinator, Sascha 
Strauss Krogh desuden et oplæg 
hos Sexekspressen Aarhus. Sexeks-
pressen hører under organisationen 
IMCC, og er en non-profil organisati-
on bestående af frivillige studerende 
(primært medicinstuderende i alderen 
20-29 år), som underviser skoleele-
ver fra 7.-10. klasse i seksualunder-
visning. Undervisningen dækker over 
emner som pubertet, kønssygdom-
me, prævention, køn, identitet, deling 
af nøgenbilleder mm. Sexekspressen 
kontaktede CfV Aarhus, fordi de ger-
ne vil blive endnu bedre til at under-
vise eleverne i “sværere emner” som 
eksempelvis voldtægt og samtykke. 
Mathilde Andersen, der arrangere-
de oplægget meldte efterfølgende 
tilbage med positiv feedback. “Det 
var et meget interessant og tanke-
vækkende oplæg, som har givet os 
som undervisere et godt grundlag for 

at kunne vejlede unge mennesker i, 
hvad de kan gøre, hvis de selv eller 
en pårørende oplever et overgreb. 
Desuden har det hjulpet os til at 
reagere mest hensigtsmæssigt, hvis 
en elev skulle have oplevet noget og 
henvender sig til os”.  

I januar 2019 var CfV Aarhus invite-
ret til work-shop i Justitsministeriet 
afholdt for forskellige interessenter 
på voldtægtsområdet mhp. indhent-
ning af inspiration og anbefalinger fra 
både mennesker udsat for seksuelle 
overgreb, interesseorganisationer og 
fagprofessionelle. 
Et af fokusområderne var styrkelse 
af bistandsadvokaternes kompe-
tencer, og under frokosten indviede 
advokaterne Jytte Lindgaard, Hel-
le Hald og juridisk konsulent Nell 
Rasmussen repræsentanterne fra 
CfV Aarhus i planer om at udvikle et 
kompetencegivende efteruddannel-
seskursus for advokater, som vare-
tager opgaver som bistandsadvokat. 
Psykolog Birgitte Hvidberg Bertelsen 
blev inviteret til at lave et oplæg om 
forurettedes umiddelbare psykiske 
reaktioner på krænkelser. Fokus var 
på både psykisk vold, seksuel vold, 
stalking, psykiske traumer og følger 
heraf samt, hvordan bistandsad-
vokater – med viden om klientens 
psykiske tilstand – bedst kan hjælpe 
denne. I efteråret 2019 afvikledes to 
kurser i København, hvor formålet 
var at kvalificere bistandsadvokater 
til at håndtere sager om psykisk vold, 
voldtægt og stalking, så de dels kan 
støtte deres klienter bedst muligt i de 
enkelte sager og dels kan bidrage 
til politiets, anklagemyndighedens 
og domstolenes forståelse af bevis-
muligheder og implementering af 
strafbestemmelserne.

Oplægget fra CfV tog afsæt i en 
neurobiologisk forståelse af akutte 
belastningsreaktioner med henblik 
på at frembringe en mere nuanceret 
forståelse for de forskelligartede re-
aktioner umiddelbart efter overgrebet 
har fundet sted. Hensigten var at be-
vidstgøre om disse reaktioner, udvide 
kursisternes forforståelse samt mini-
mere mytebårne holdninger. Dette for 
at skabe mulighed for bedre interakti-
on med og forståelse for forurettedes 
situation, således de støttes bedst 
muligt i hele den juridiske sagspro-
ces samtidig med, at de forurettedes 
oplevelse af sekundær viktimisering 
forårsaget af hjælpesystemet mini-
meres. Sidst opfordredes kursisterne 
til at besøge CfV´s hjemmeside www.
voldtægt.dk og gennemføre vores 
e-læringsprogram om voldtægtsofres 
reaktioner udviklet til fagprofessi-
onelle og integreret i Politiskolens 
uddannelse samt læse pjecen “Så-
dan hjælper du efter voldtægt”. Det 
oplevedes meget relevant at bidrage 
til uddannelse af advokaterne, som 
bidrog aktivt og interesseret under 
oplægget. Efterfølgende har arrangø-
rerne modtaget positive tilkendegivel-
ser, idet kursister oplever, at det har 
stor nytteværdi og relevans at have 
større viden om psykiske reaktioner 
i deres daglige praksis og funktion 
som bistandsadvokater.
Grundet kursets store efterspørgsel 
er det tanken, at det skal udbydes 
igen – også i Jylland.

FORMIDLINGSOPGAVER HOS 
CSO OG CFV AARHUS
Hos CSO har man i 2020 særligt 
i videnscentret brugt meget tid på 
spændende formidlingsopgaver. Det 
er glædeligt med den store bevågen-
hed medierne har haft på seksuelle 
overgreb. Det har udmøntet sig i 
mange forskellige forespørgsler på 
at deltage i TV og radiointerviews 
samt en række podcasts om emnet. 
Videnscenterkoordinator Aviaja Mose 
Wingender var en tur i Go’ Aften Live 
på TV2 for at tale om mænd udsat 
for seksuelle overgreb, samt hvor-
for det kan være svært for dem at 
søge hjælp. Psykolog og videnscen-
terkoordinator Line Engel Clasen 
fra Børneteamet medvirkede i en 
dokumentar på TV2 ”Vores mareridt 
fra børnehaven” lavet af journalister 
fra Østjylland, hvis arbejde har været 
med til at ændre lovgivning i forhold 
til, hvordan der holdes øje med 
dømte pædofiles omgang med børn. 
Dokumentaren er sendt i november, 
og Line Engel Clasen medvirkede 
i den forbindelse også i et indslag 
om dokumentaren til TV2 Nyhe-
der. Psykolog Sara Hagstrøm fra 
unge-voksenteamet har medvirket 
i Politikens podcast ”Efter voldtæg-
ten”, mens psykolog og videnscen-
terkoordinator Line Engel Clasen 
har medvirket i IBOS’ (Instituttet for 
Blinde og Svagsynede) podcastserie 
om mennesker med handicap udsat 
for seksuel vold. Serien bliver sendt 
i det nye år. Sygeplejerske Charlotte 
Ejsing og psykolog Sara Hagström 
har medvirket i en DR dokumentar 
”Når forbrydelse ryster os: Krænket 
seksuelt”. Derudover har psykolog og 
videnscenterkoordinator Line Engel 
Clasen i oktober holdt oplæg til Rets-
udvalgets høring om efterforskning 
og sagsbehandling i voldtægtssager 
med henblik på at beskrive seksuelle 


