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Hvilke tanker og følelser efterlader det hos den ramte,
når gerningsmanden går fri?

Rigshospitalet

Børneteamet og de mange helt unge 
voldtægtsofre

2

Børneteamet overordnet samt om teamets kliniske erfaring med reaktioner når 
gerningsmand ikke bliver dømt.

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Om ekspertgruppen

3

• Hvorfor: Øget indsigt

• Hvem: 5 piger i alderen 14 – 16 år. 

• Hvad: Formidling/vidensdeling

• Hvor: I børneteamet på Rigshospitalet Tagensvej 22

• Hvordan: 4 eftermiddage af 2½ time fordelt på 3 mdr. Brainstorm, 
små individuelle skriveopgaver, individuel refleksion og 
grupperefleksion og opsamling i plenum samt fælles 
formulering af udsagn til anbefalinger

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Når en voldtægt anmeldes 
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Politi § Bistandsadvokat

Anklagemyndighed                  Retten/domstole

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Hvad fortæller ekspertgruppen?

5

Første reaktion på ingen dom: Enorm 
overraskelse

”Jeg blev overrasket … troede ikke det 
kunne ske” ”Hvorfor kom der ingen dom ud 
af det?” 

”Jeg er overrasket over, at det ikke førte til 
en sigtelse, for der var tydelige beviser.” 

”Hvorfor skulle de slippe for voldtægten?” 

”Jeg var overrasket over, at det ikke førte til 
en dom.” ”Hvorfor skulle det overgå mig?”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Pigerne i ekspertgruppen blev i tvivl, om 
voldtægten skulle have være anmeldt:

6

”Jeg kom i tvivl om det hele. Jeg kom i 

tvivl, om jeg overhovedet skulle have 

sagt det.” 

”Jeg fortrød, at jeg havde anmeldt.” 

”Jeg tvivlede på hele retssystemet. ”

”Også politiet blev vrede på retssystemet.”

”Det gik hen over hovedet på mig. Jeg var 

så sikker på, at politiet nok skulle klare 

det.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Ekspertgruppen tænkte: Var det det hele 
værd?

7

”Jeg følte, jeg havde spildt min tid og 
alle mine tanker op til.” 

”Jeg følte ikke, politiet troede på mig.” 

”Jeg følte mig misforstået.” 

”Hvordan kunne det ske?”

”Hvordan kunne han gøre det og så gå 
fri?”

”Jeg havde forberedt mig på, at det kunne 
ske, at han ikke blev dømt. Alligevel 
manglede jeg forståelsen for, at han kunne 
gå fri.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Når der ikke falder dom, føles
afhøringerne og de lange ventetider mere 
meningsløse

8

”Videoafhøringen tog 3½ time. Jeg var smadret bagefter og sov i flere dage.” 

”Afhøringen tog 4 timer. Spørgsmålet: ”Hvad var det nu, der skete?” kom igen og igen. 

Jeg tænkte: Kan han ikke huske?”

”Det var rart, at de reagerede så hurtigt, da vi anmeldte, men svært, at der går så 

lang tid, hvor man ikke hører noget.”

” Anklager var god nok, gengav mine oplevelser og det jeg havde fortalt.”

”Beskeden fra politiet om ingen retssag, fik mig til at føle, at de ikke troede på mig.” 

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Alle havde sagt, vi havde en god sag!

9

”Efter afhøringen, sagde han (bistandsadvokaten), at han mente, at han havde nok 

oplysninger til at få ham dømt.”

”Det var uretfærdigt, at de slap afsted med voldtægter på piger helt ned til 12 år.” 

”Det var uretfærdigt. Det var min veninde, der havde kysset med ham. Det var mig, 

han havde voldtaget, men alligevel slap han for dom...”

”Det føltes meget uretfærdigt.” ”Når jeg tænker tilbage, så var det som om, der blev 

handlet over hoved på mig.” 

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Skyld og skam er velkendte temaer

10

”Jeg kunne ikke løbe lige ud på Strøget og fortælle, at jeg var blevet voldtaget. Det var 
alt for flovt.”

”Jeg skammer mig over, at jeg ikke gjorde modstand. Jeg kunne ikke, men alligevel.”

”At jeg gik med hemmeligheden ½ år, handlede om en følelse af skyld.” 

”På det tidspunkt havde jeg bare lyst til at dræbe mig selv”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Skyld og skam fylder ekstra meget 
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”Når gerningsmanden ikke fik en dom, 
var det så min skyld?”

”Jeg har læst afslaget, men der manglede 
begrundelse, manglede forklaring på, at 
sagen ikke skulle i retten.” 

”Fik jeg ikke sagt det tydeligt nok ved 
afhøringen?”

”Jeg føler ikke skyld, men jeg er skuffet 
over mig selv, fordi jeg tog hen til ham.” 

”Det er svært at sige højt, at det ikke var 
min skyld, når han ikke fik en dom.” 

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Afgørelsen om ingen dom ramte pigerne i 
ekspertgruppen psykisk og betød stor 
smerte:
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• ”Smerten er indeni.” ”Jeg blev tom inden i, da jeg fik afgørelsen.” 

• ”Jeg har det dårligt med mig selv.” ”Det fik mig til at føle mig dum.” ”Jeg følte mig 
ensom.” 

• ”Jeg fik en klump i maven.” ”Jeg blev meget sur og ked af det.” ”Psykisk var jeg 
forandret. Det var svært, når jeg var alene.”

• ”Jeg prøvede at være glad overfor mine venner. Alligevel sagde de, at jeg havde 
ændret mig vildt.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Flere af pigerne i ekspertgruppen fortæller 
om vrede og hævnfølelse efter afgørelsen:

13

”Jeg blev aggressiv, låste mig inde på værelset og smadrede alle ting.” 

”Jeg overvejede, om jeg kunne have gjort noget andet end at anmelde det” 

”Hvis jeg så ham i dag, ved jeg ikke, hvad jeg ville gøre.”

” Han gik fri og fik ovenikøbet erstatning.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Ekspertgruppen fortæller om angst for 
gerningsmanden efterfølgende:

14

” Jeg blev bange for gerningsmanden.” 

”Jeg var angst, når vi kørte forbi der, hvor han 
boede.” 

”Bange for, at han skulle opsøge mig.” 

”Bange for mine egne reaktioner, hvis jeg møder 
ham.” 

”Hvad, hvis han gør det igen på en anden?”

”Jeg var angst for at gå uden for mit eget hjem.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Tilliden til omverdenen bliver ramt og 
pigerne er for unge til at overskue 
konfrontationen:

15

”Jeg trak mig fra det hele.” ”Jeg blev bange for, at de ville vende mig ryggen.” 

”Jeg var i tvivl, om jeg kunne stole på andre, om de ville sige det videre.” ”Jeg ville ikke 

snakke med nogen.”

”Tilliden forsvandt og kom først igen efter 4 – 5 måneder.”

”Jeg havde svært ved at omgås andre mennesker - især dem, jeg ikke kendte.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Ekspertgruppen fortæller om en svær 
periode med angst og ensomhed:
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”Det var meget svært at være sammen med andre efter voldtægten, jeg følte en 
alenehed.” 

”Jeg var ved at blive sindssyg af at være alene, men ville ikke andre.”

”Jeg var bange for, at nogen ville komme hjem til mig.” ”Jeg lukkede af for alt og alle.” 

”Ensomheden hænger ved. Man er ligesom ensom sammen med vennerne, for de kan 
ikke se, hvor dårligt jeg har det.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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De sociale konsekvenser for den 
voldtægtsramte

17

Politiet og øvrige myndigheder tager mig 
alvorligt og siger, jeg har ”en god sag”

Min familie har fokus på mig og sørger for 
stor omsorg

Mine veninder/venner tror på mig og 
støtter mig

Min lærer forstår alvoren, spørger ind til 
mig og respekterer, jeg somme tider ikke 
kan følge med

På de sociale medier møder jeg opbakning 
og støtte

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Retssamfundet - myndighederne

18

”Jeg fortrød, at jeg havde anmeldt.” 

”Jeg tvivlede på retssystemet.” 

”Jeg kom i tvivl om alt.”

”Jeg mistede tilliden til alle.” 

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Fokus i familien kan flytte sig

19

”Min familie sagde, at det altså 
også var hårdt for dem, at det ikke 
kun var mig, der havde det svært.”

”Min familie blev kede af det og jeg synes, det 
var min skyld. De synes, det var så flovt. Det 
blev mig, der var den dumme”

”Jeg var bange for min fars reaktion. Bange for 
at han selv ville gøre noget ved 
gerningsmanden, for han blev meget vred, da 
vi fik brevet fra politiet”

”Jeg var bange for, at gerningsmandens venner 
ville komme efter min storebror som en hævn 
for, at jeg havde anmeldt”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Veninderne og vennerne

20

”Min veninde begyndte kort tid efter at 
ses med ham (GM). De skrev sammen.”

”Min veninde holdt afstand fra mig, og 
det kom bag på mig”

”Jeg var bange for, om andre ville se på 
mig som en luder, eller at de alligevel ikke 
troede på mig, men tænkte, at jeg havde 
fundet på det hele”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Sociale medier og nyhedskanaler

21

”folk jeg ikke en gang kendte, 
omtalte sagen på Facebook og  
gav udtryk for deres holdning” 

”jeg blev genkendt i 
mediernes negative omtale.. 
Bl.a. omtalte gerningsmands 
forældre sig dårligt om mig”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

”Sagen fyldte meget i medierne og gav et signal i lokalmiljøet 
om, hvad der var foregået, selvom det ikke                                                                  
endte med en dom”

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Skal voldtægt anmeldes?

22

”Man skal kun anmelde, når man kan bevise, at det er 
sket.”

”Man skal anmelde, hvis det føles rigtigt for én.” 

”…under alle omstændigheder … for måske ligger der 
flere anmeldelser på samme gerningsmand.”

”Voldtægt skal anmeldes, så politiet kan registrere og 
trække statistik på omfanget og antallet af 
voldtægter.”

”Man skal anmelde for at få sat en stopper for 
voldtægt.” 

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Kom der noget konstruktivt ud af at 
anmelde?

23

”Det giver selvrespekt, at jeg turde anmelde voldtægten, at jeg ikke bare lod det ske.”

”Jeg har lært noget om mig selv og om retssystemet omkring voldtægt.”

”Det er ikke sket for flere piger, siden de blev løsladt.”

” Dommeren og domsmændene var fine nok i deres belæring af gerningsmanden.” 

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Alle pigerne i Ekspertgruppen oplevede sig 
modnede, stærkere og mere 
opmærksomme:

24

”Jeg er blevet en stærkere person og mere moden end før.” 

”Efter overgrebet går jeg mere sammen med nogle, der er lidt ældre.” ”Jeg har lært 
mine grænser bedre at kende.”

”Jeg er blevet mere opmærksom på andre.” 

”Jeg har fået viden om, at det sker - altså voldtægt - også rundt om os.” 

”Jeg ser anderledes på livet end førhen. Jeg er blevet mere klar over, hvad der er 
vigtigt for mig, altså mine værdier.”

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Afslutning med deltageres input til 
anbefalinger

25

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Hvilke budskaber tænker I - på baggrund af, hvad I har hørt - kan videregive 
til de professionelle og lovgivere?

Har I forslag til, hvordan andre systemer kan stå offentlig frem til familie, 
skole/fritid og informere om, at der godt kan være sket en voldtægt, selvom 
gerningsmand ikke bliver dømt?

Hvem kan lave en lille film?

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane

Rigshospitalet

Tak for opmærksomheden

26

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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Hvem var det nu vi var? 

27

Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet er et 

tværfagligt team, der tilbyder undersøgelse og behandling til børn og unge, 

der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres ikke – krænkende 

forældre/pårørende og yder rådgivning til de professionelle, der er i kontakt 

med barnet. Børneteamet samarbejder med retsmedicinerne, politiet, 

børnehusene og de sociale myndigheder i barnets kommune.

Center for Seksuelle overgreb, Børneteamet

Psykolog Pia Rathje og Socialrådgiver Christel Hein Thrane
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