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Indledning

Årsrapport Center for voldtægtsofre – Odense 2014
Den aktuelle årsrapport fra Center for voldtægtsofre ved Odense Universitetshospital dækker året 2014.
Centrets målgruppe er mænd og kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.
Vi tilbyder akut hjælp og støtte i forbindelse med retsmedicinsk undersøgelse, sporsikring, politianmeldelse
og politiafhøring. Psykologbistand indenfor 48 timer samt opfølgende samtale ved specialuddannet sygeplejerske og gynækolog.
Desuden har centret nu et etableret samarbejde med socialrådgiver og med afdelingens sexologiske klinik,
der tilbyder sexologisk rådgivning.
Endelig er tidsgrænsen for mulighed for henvendelse til centret med tilbud om rådgivning og psykologhjælp
ophævet. Det giver os nogle ressourcemæssige udfordringer, hvilket indtil nu er løst med en acceptabel
ventetid på psykologsamtaler hos vores psykolog.

Center for Voldtægtsofre ved OUH modtog i august 2014 en donation på 17.000 kr. fra MC Biker United.
Donationen var en ellers udlovet dusør, samlet ind af bikerne efter en voldtægt på deres festival i 2013, der
ikke kom til udbetaling.
Pengene er planlagt brugt til en kampagne, der kommer til at køre på Fyn dette forår /sommer.

Sluttelig en tak for endnu et år med velfungerende samarbejde mellem retsmedicinere, politi, psykologer,
læger og sygeplejersker.

Denne rapport vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.ouh.dk under afdeling D.

Ledende oversygeplejerske
Lone Hedemand.
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Statistiske oplysninger Center for Voldtægtsofre OUH

Tabel 1: Antal henvendelser
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014

Akutte

61

”Sen”
-ofre
Mænd

25

Total

40

47

52

1

1

1

1

0

2

2

2

3

57

67

66

53

55

70

66

50

76

”Sen” -ofre = ofre der henvender sig i Centeret, mere end 7 dage efter at have været udsat for et
overgreb. Denne kategori har ikke tidligere været med, da det kom med under Sundhedsstyrelsens
anbefalinger fra 2012, at alle Centre skal tilbyde hjælp til ”Sen”-ofre. Dette trådte i kraft primo januar 2014.
Et overgreb falder under akut forløb, hvis det er maks. 7 dage siden, overgrebet er begået.

Tabel 2: Antal akutte henvendelser fordelt på året
Januar

2014
5

%-fordeling
8,2 %

Februar

5

8,2 %

Marts

4

6,6 %

April

1

1,6 %

Maj

4

6,6 %

Juni

2

3,3 %

Juli

6

9,8 %

August

10

16,4 %

September

5

8,2 %

Oktober

6

9,8 %

November

6

9,8 %

December

7

11,5 %

Total

61

100 %
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Der ses intet signifikant mønster i antallet af henvendelser fordelt over året. I 2014 er der flest henvendelser i juli, august, oktober, november og december.
I 2013 var der flest henvendelser i januar, juni, juli, august og november
De sidste 3 år, ses dog en tendens til flere henvendelser i juli og august samt oktober, november
og december.

Tabel 3: Antal akutte henvendelser fordelt på ankomst-tidspunkt
Klokken 8 – 16

2014
26

%-fordeling
42,6 %

Klokken 16 – 24

20

32,8 %

Klokken 24 – 8

15

24,6 %

Total

61

100 %

Fordelingen af opkaldende har rykket sig lidt, og vi har igen fået flere opkald i nattetimerne. De
sidste par år, har vist, at ca. halvdelen af henvendelserne har ligget i dagtimerne fra 8.00 – 16.00 I
2014 var dette kun ca. 1/3 af henvendelserne.

Tabel 4: Akutte henvendelser fordelt på døgnet
Mandag kl. 8.00 – fredag kl.
24.00
Lørdag kl. 0.00 – mandag kl.
8.00

2014
28

%-fordeling
46 %

33

54 %

Svarer til 2012 og 2013, hvor ca. halvdelen henvender sig i hverdagene.

Tabel 5: Antal timer fra overgreb til henvendelse i det akutte forløb.
0 – 12 timer

2014
32

%-fordeling
53 %

12 – 24 timer

14

23 %

24 – 48 timer

4

6%

48 timer – 7 døgn

11

18 %

Total

61

100 %

I 2014 har 82 % henvendt sig inden for 48 timer. Tallet var det samme i 2013, hvor det i 2012 kun
var 68 %.
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Tabel 6: Den ramtes samlivsforhold (kun akutte)
2014
6

%-fordeling
9,8 %

Bor alene

24

39,3 %

Bor hjemme

18

29,5 %

Andet / uoplyst

13

21,3 %

Total

61

100 %

Gift / samlevende

Fordelingen er som i 2013 hvor hovedparten bor alene.

Tabel 7: Den ramtes beskæftigelse (kun akutte)
2014
30

%-fordeling
49.2 %

Faglært arbejder

2

3,3 %

Ufaglært arbejder

6

9,8 %

Uden beskæftigelse

5

8,2 %

Andet

7

11,5 %

Uoplyst

11

18 %

Total

61

100 %

Under uddannelse

Fordelingen er som i 2013, hvor halvdelen er under uddannelse. Dog har vi haft langt flere henvendelser hvor den ramte ikke har oplyst beskæftigelses status.

Tabel 8: ”Henviser” (kun akutte)
Politi

2014
35

%-fordeling
57,4 %

Selv

13

21,3 %

Skadestue

6

9,8 %

Egen læge / vagtlæge

0

0%

Andet / uoplyst

7

11,5 %

Total

61

100 %

Vi ser en stigning af henvendelser med politiet som henviser, på 11,4 % fra 2013 til 2014. Derimod
har Egen læge/ lægevagten ikke henvist nogen og kun ganske få fra Skadestuen. Tallet herfra
udgjorde samlet 20 % i 2013.
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Tabel 9: Opfølgende samtaler
Opfølgende samtale med
sygeplejerske (akut forløb)
Heraf udeblevet
Psykologsamtaler (akut forløb)
Psykologsamtaler med ofre
fra andre Centre
Psykologsamtaler til ”sen” ofre

2014
31

%-fordeling
50,8 %

17

54,8 %

44

72,2 %

6
25

32,9 %

Der ses en stigning på psykologsamtaler til ofre, hvor overgrebet har fundet sted for mere end 1
uge siden. I 2013 var der kun 1 samtale under disse kriterier, hvor vi i 2014 har set 25 ”Sen”-ofre.
Det giver en stigning på 30,9 %. Dette er i høj grad et resultat af at vi, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012, har etableret psykologsamtaler til ”sen”-ofre.

Tabel 10: Antal akutte henvendelser fordelt på alder
2014
1

%-fordeling
1,6 %

15 – 19 år

21

34,4 %

20 – 24 år

20

32,8 %

25 – 29 år

6

9,8 %

30 – 34 år

3

4,9 %

Over 34 år

10

16,4 %

Total

61

100 %

< 15 år

Tendensen er den samme som for 2012 og 2013. De fleste henvendelser kommer fra unge under
25 år (ca. 69 %).
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Tabel 11: Oprindelsesland hvis ikke Danmark (kun akutte)
2014
1

%
1,6 %

Iran

1

1,6 %

Tyrkiet

1

1,6 %

Amerika

1

1,6 %

Ghana

1

1,6 %

Letland

1

1,6 %

Polen

1

1,6 %

Total

7

11,2 %

Afganistan

I 2012 havde vi ingen henvendelser fra ofre med anden etnisk baggrund end dansk. I 2013, så vi
en stigning på 16 %. I 2014 så vi et lille fald på 5,8 %.

Tabel 12: Kendskab til gerningsmand (kun akutte)
2014
24

%-fordeling
39,3 %

23

37,7 %

10

16,4 %

Husker intet

4

6,6 %

Total

61

100 %

Længerevarende kendskab
(> 24 timer)
Kortere kendskab
(< 24 timer)
Overfaldsvoldtægt

Andelen af overgreb, hvor gerningsmanden og ofret havde kendt hinanden i < 24 timer er steget i
forhold til 2013 (28 %). Derimod er andelen af overgreb hvor gerningsmand og offer havde kendt
hinanden > 24 timer faldet tilsvarende.
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Tabel 13: Relation til gerningsmand (kun akutte)
2014
24

%-fordeling
39,3 %

Ekskæreste / -ægtefælle/ samlever
Kæreste, ægtefælle, samlever
Familie

4

6,6 %

0

0%

0

0%

Ukendt

19

31,1 %

Andet

9

14,8 %

Vides ikke

5

8,2 %

Total

61

100 %

”Ven”

Fordelingen af offerets relation til gerningsmanden forholder sig uændret.

Tabel 14: Antal gerningsmænd (kun akutte)
2014
49

%-fordeling
80,3 %

2 personer

3

4,9 %

3 eller flere personer

2

3,2 %

Vides ikke

7

11,5 %

Total

61

100 %

1 person

Der ses en stigning af overgreb med kun 1 aktiv gerningsmand, fra 70 % i 2013 til 80,3 % i 2014. til
gengæld er overgreb med 2 eller flere gerningsmænd faldet tilsvarende.
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Tabel 15: Gerningssted (kun akutte)
2014
19

%-fordeling
31,1 %

Den ramtes bolig

11

18 %

Anden privat bolig

8

13,1 %

Udendørs offentligt sted

14

23 %

Indendørs offentligt sted

2

3,3 %

Taxa

0

0%

Bil

3

4,9 %

Diskotek / bar

2

3,3 %

Uoplyst

2

3,3 %

Total

61

100 %

Gerningsmandens bolig

Tallene er stort set uændret fra 2013 til 2014. Dog ser vi færre der ikke kan oplyse om hvor overgrebet har fundet sted.

Tabel 16: Indtrængning med penis (kun akutte)
2014
40

%-fordeling
65,6 %

Indtrængning forsøgt

0

0%

Ingen indtrængning

8

13,1 %

Uoplyst / vides ikke

13

21,3 %

Total

61

100 %

Indtrængning

Man ser en stigning i henvendelser, hvor der har været indtrængning af penis. Tallet var i 2013 58
% mod 65,6 % i 2014.
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Tabel 17: Legemsåbning (kun akutte)
Skede

2014
42

Mund

12

Endetarm

6

Uoplyst / vides ikke

12

Tabel 18: Udsat for fysisk vold (kun akutte)
2014
32

%-fordeling
52,5 %

Husker intet

11

18 %

Uoplyst

6

9,8 %

Ja

Her ses en stigning på 6,5 % af ofre, der har været udsat for fysisk vold fra 2013 til 2014. Endvidere er der et stort fald i sager hvor forekomsten af vold har været uoplyst, fra 38% i 2013 til 9,8 % i
2014.

Tabel 19: Karakter af fysisk vold (kun akutte)
2014
Fastholdt

29

Bundet

1

Kradset

2

Slag med hånd/ genstand

11

Spark

1

Snit, bid, stik

3

Fremmedlegeme i legemsåbning

2

”Kvælningsforsøg” / taget om halsen

3

Skubbet, hevet, trukket, væltet

10

Ødelagt tøj

2
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Tabel 20: Fysiske skader (kun akutte)
Skader på hud
Skader på kønsdele

2014
17

%-fordeling
27,9 %

6

9,8 %

I 2013 havde 26 %, af de ofre der henvendte sig i Centeret, skader på kønsdelene. I 2014 ser vi et
fald på ca. 16 %

Tabel 21: Den ramtes modstand (kun akutte)
2014
35

%-fordeling
57,4 %

1

1,6 %

6

9,8 %

Skrig / råb

7

11,3 %

Løb

5

8,2 %

Slag, spark, skub

9

14,8 %

Riv / bid

3

4,9 %

Ingen modstand

3

4,9 %

Vides ikke

15

24,6 %

Verbal modstand (nej, stop,
lad være…)
Verbal advarsel (menstruation, smittefare …)
Gråd

Tallene er stort set uændrede fra 2013-2014, dog ses et signifikant fald i sager hvor ramte ikke har
ydet modstand, fra 12 % i 2013 til 4,9 % i 2014.

Tabel 22: Medicin (kun akutte)
Azithromycin
Norlevo

2014
34

%-fordeling
55,7 %

17

27,9 %

Der ses en lille stigning i administration af delegeret medicin. I 2013 fik 42 % af ofrene Azithromycin og 22 % fik Norlevo. I 2014 var tallene hhv. 55,7 % og 27,9 %
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Tabel 23: Prøver (kun akutte)
2014
38

%-fordeling
62,3 %

HIV/ Hepatitis

38

62,3 %

Graviditetstest

34

55,7 %

Clamydia og Gonokokker

Der ses en betydelig stigning i udførelsen af alle 3 prøve typer. I 2013 var tallene hhv. 46%, 50%
og 36 %.

Tabel 24: Den ramtes alkoholindtag inden overgrebet (kun akutte)
2014
10

%-fordeling
16,4 %

Over 5 genstande

25

41 %

Indtag medførende hukommelsestab
Intet indtag

5

8,2 %

11

18 %

Uoplyst / Vides ikke

10

16,4 %

Total

61

100 %

Under 5 genstande

Der ses 10 % flere ofre med et alkoholindtag under 5 genstande, og 14 % flere der slet ikke havde
indtaget alkohol, end i 2013.

Tabel 25: Giver udtryk for at have taget stoffer (kun akutte)

Ja

2014

%

9

14,8 %

En stigning på 12,8 % af ofrene havde taget stoffer i forhold til 2013.
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Tabel 26: Mistanke om drugrape (kun akutte)

Ja

2014

%

18

29,5 %

Der ses en stigning på 17,5 % i forhold til 2013. Det skal bemærkes at der er tale om tilfælde, hvor
der er mistanke om drugrape, dvs ofret ikke kan huske hvad der er sket, men det ikke vides, om
der reelt er tale om drugrape.

Tabel 27: Politianmeldte (i det ”akutte” forløb)

Ja

2014

%

45

73,8 %

Der ses en stigning på knap 14 % af ofre der har valgt at politianmelde overgrebet i det akutte forløb.

Tabel 28: Retsmedicinsk undersøgelse

Ja

2014

%

51

83,6 %

Tallet var i 2013, 78 %
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Psykolog i centret

Psykologbistand i centret
I år 2014 har 51 ramte takket ja til at blive kontaktet af psykolog med henblik på visitation umiddelbart efter et seksuelt overgreb. Herudover har yderligere 20 henvendt sig på baggrund af seksuelle overgreb sket længere tid tilbage. Dette er muligt som følge af, at tidsgrænsen for henvendelsen
til centret er blevet ophævet. Fremadrettet, og i takt med at flere og flere bliver bekendte med centrets tilbud, vil dette formentlig stille store krav til visitationsprocedurer og indebære venteliste til
behandling med udgangspunkt i de aktuelle ressourcer. Centret tilbyder psykologisk støtte og behandling af kortere varighed efter voldtægt og seksuelle overgreb. Ved behov herudover viderehenvises til andre relevante instanser.
Sen-henvendelser
Af sen - henvendelserne fra 2014 fremgår, at dette overordnet set synes at være komplekse sager. I
flere tilfælde har den ramte oplevet multiple overgreb og er i flere tilfælde diagnosticeret med
PTSD, depression, angst, misbrug, personlighedsforstyrrelse mm. Ligeledes har der været henvendelser på baggrund af incestuøse overgreb. I forhold til incestuøse overgreb, og behov for længerevarende behandlingsforløb desangående, rettes henvendelse til Center for seksuelle overgreb, CSM,
tidligere Incestcenter Fyn eller andre relevante instanser.
Sager af akut karakter
Men også blandt de ramte der kommer i centret efter akutte overgreb har mange oplevet forudgående belastninger, som i forhold til bearbejdningen af det seksuelle overgreb kan indvirke negativt på
de ramtes ressourcer og kapaciteter. Blandt de 51 ramte, som har takket ja til psykolog bistand efter
akutte overgreb i 2014, har 18 % eksplicit oplyst om tidligere seksuelle overgreb. 16 % har oplyst
om tidligere selvmordsforsøg, og 12 % har haft eller har et misbrug, for blot at nævne nogle af de
forudgående belastninger.
Særligt om de unge
I 2014 udgør de helt unge fra 15-18 år, der henvises til psykolog, 43 % af den samlede gruppe af de
akutte sager. Ofte rammes de unge særligt hårdt, idet de udsættes for det seksuelle traume i en særlig sensitiv periode af deres liv, hvor de i forvejen søger at skabe grundlaget for en sund identitet og
seksualitet. Blandt denne gruppe har 50 % tilmed tidligere haft forløb hos psykolog, psykiater eller
lignende.
Psykologisk behandling og psykosocial støtte
Den psykologiske behandling i centret retter sig særligt mod behandling af traumesymptomer samt
de tilstande, som ofte kan ledsage posttraumatisk stress, herunder depression og angst. Behandlingen tager udgangspunkt i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi. Særligt vigtigt er det imidlertid
også at afdække og styrke de faktorer, som kan hjælpe den ramte i processen med at tilpasse sig og
bearbejde den aktuelle situation, herunder graden af social støtte og stabilitet. I denne anledning er
samarbejdet med socialrådgiver tilknyttet centret yderst centralt. I 2014 har socialrådgiver i særlig
grad bistået med at foretage underretninger, hjulpet centrets klienter til en bedre dialog med kommune og sagsbehandlere, rådgivet om muligheder i forhold til at søge støtte efter Serviceloven og
Aktivloven, herunder sygemeldinger, tilbagevenden til arbejdsmarked osv.
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Retsmedicinsk Instituts samarbejde med centeret

v/ Vicestatsobducent Peter Juel Thiis Knudsen, Retsmedicinsk Institut, SDU

Der har fortsat været et godt og problemfrit samarbejde mellem centret og Retsmedicinsk Institut.
Instituttet har i 2014 for første gang deltaget i kursus for Fyns politi vagthavende, og det er vort håb, at dette
kan nedbringe antallet af sager, hvor politiet henviser direkte til centret uden om Retsmedicinsk Institut.
Fra december 2014 har instituttets repræsentanter i Styregruppen været vicestatsobducent Peter Juel Thiis
Knudsen og læge Birgitte Schmidt Astrup.
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Politiets samarbejde med centret
Svendborg den 160315.

Efterforskning af sager om voldtægt
Bestemmelserne om voldtægt jfr. straffeloven blev markant ændret pr. 1. juli 2013. Ved ændringen blev f.
eks. ethvert seksuelt forhold med et barn under 12 kategoriseret som voldtægt,- også selv om der ikke
umiddelbart indgik vold i gerningsindholdet. (Undtaget herfra er dog sager om blufærdighedskrænkelse).
Analt samleje blev samtidig – juridisk - sidestillet med ”alm.” samleje.
Alene af disse grunde registrerer politiet i dag anmeldelser om voldtægt, som før 1. juli 2013 ville være journaliseret på anden måde (benævnelser uden brug af ordet ”voldtægt”).
I 2014 registrerede Fyns Politi jfr. de nye bestemmelser i alt 48 anmeldelser om voldtægt.
Sager om voldtægt er udsat for særlig bevågenhed, således at politi og anklagemyndighed så vidt muligt
skal havde færdigefterforsket sagen og truffet beslutning om evt. tiltalerejsning inden for 60 dage, regnet fra
den dag, der rejses sigtelse.
Såfremt der i sagen afventes en mentalerklæring for så vidt angår den sigtede, accepteres der en sagsbehandlingstid på indtil 4 mdr.
Kun, hvis der afventes afgørende erklæringer i sagen, som er nødvendige for at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale, kan sagsbehandlingstiden forlænges.
Selv om der i en sag afventes afgørende erklæringer, herunder mentalerklæringer,– og alle andre efterforskningstiltag anses gennemført,– skal sagen videresendes snarest muligt til politiets anklagemyndighed. Anklagemyndigheden skal i øvrigt følge sagen tæt fra tidspunktet, hvor der rejses sigtelse.
I flere af sagerne om voldtægt, anmeldt til Fyns Politi i 2014, indgik en formodning fra den/de forurettede om,
at de havde været udsat for drugrape, fordi de intet – eller meget lidt - huskede om den hændelse, de antog
for at være voldtægt. Ikke mindst i sådanne sager er sporsikringen vigtigt, herunder erklæringer om spiritus-,
medicin- og narkopåvirkethed, og erklæringer herom vil ofte forlænge sagsbehandlingstiden.
Som indikation for medicin- og narkopåvirkethed kan sikring og undersøgelser af hårprøver fra den forurettede, sikret nogle uger efter anmeldelsen, give nogle indikationer om, hvorvidt der var tale om drugrape. Der
vil ofte være tale om indikationer og ikke nødvendigvis beviser for, om en forurettet blev hensat i en rus af en
gerningsmand på gerningstidspunktet.
Det er i alle sager om voldtægt vigtigt, at alle parters og vidners forklaringer sammenholdes med sikrede
spor og relevant undersøgelse af disse (spor), og at ingen stilles i udsigt af aktører i efterforskningen, hvordan man vurderer sagens udfald, før sagen overgår til juridisk vurdering.
CFV (Center for Voldtægtsofre), OUH, indgår som en meget central aktør i sporsikringen fra voldtægtsofre,
og Fyns Politi vurderer samarbejdet med CFV som meget betydningsfuldt og velfungerende.
Carsten Mogensen,
politikommissær,
Afdling for Personfarlig Kriminalitet,
Fyns Politi.
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Presseomtale 2014

Fyens Stiftstidende
29. november 2014 14:32
Af: JESPER BEENFELDT NIELSEN OG RITZAU

En 60-årig kvinde er blevet voldtaget i sit eget hjem i Odense natten til lørdag
En 60-årig kvinde er blevet voldtaget i sit eget hjem i Odense natten til lørdag. Fyns Politi
kalder det en "grov voldtægt" og har anholdt en 55-årig mand.
Fyns Politi kræver den 55-årige mand varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør søndag
morgen.
- Der er foregået en grov voldtægt i Odense i nat, og vi har anholdt en 55-årig mand, siger vagtchef Jesper Fält til Ritzau.
Politiet vil hverken oplyse, hvor i Odense, at voldtægten angiveligt har fundet sted, og
hvordan den 55-årige forholder sig til anklagen.

Fyens Stiftstidende
22. januar 2015 11:37
Af: CHRISTINA JACOBSEN

Anklagemyndigheden afventer svar på mentalundersøgelse i sagen om en særdeles grov voldtægt af en 60-årig kvinde, som blev mishandlet i sit hjem i Odense i november sidste år.
Det kræver en mentalundersøgelse, før anklagemyndigheden kan gå videre med sagen
om en særdeles grov voldtægt fra november sidste år. Det fortæller vicepolitiinspektør
Henrik Justesen fra Fyns Politi.
Det er en 55-årig mand, der mentalundersøges. Han har siden 30. november sidste år
siddet varetægtsfængslet for voldtægten, som fandt sted i det nordvestlige Odense.
Her blev en 60-årig kvinde udsat for voldtægt og grov mishandling i sit eget hjem.
Kvinden blev udskrevet kort efter voldtægten, men Henrik Justesen vil ikke komme nærmere ind på hendes situation af hensyn til politiets efterforskning, som endnu ikke er afsluttet.
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Foto: Peter Hermann
17/11 13.25 2014
Opdateret: 17/11 13.49 2014
af Alfred Rosenfeldt Tv2fyn
LÆS OGSÅ

Forsvarer: Ikke bevis for voldtægt af piger
Forsvareren i sexkrænkersagen mener ikke politiet har ført nok bevis for, at den 41-årige tiltalte voldtog
- eller forsøgte voldtægt mod de to små piger på Syd- og Østfyn.
Læs også: Sexkrænkeren anker dom
Det bygger forsvareren blandt andet på den ene piges forklaring, som forsvareren mener stemmer
overens med hendes klients.
At der ikke blev anvendt våben og at den tiltalte ikke er tidligere straffet.
Læs også: Fynsk sexkrænker skal give piger 203.200 i erstatning
Desuden har han erkendt resten af forholdene, men udelukkende nægter voldtægt eller voldtægtsforsøg.
Linda Christensen mener heller ikke det er bevist, at han filmede samværet med de to piger.
At han sagde det ved et tidligere grundlovsforhør beroede på en misforståelse i forvirring.
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Mand dømt for to voldtægter i Odense
En 22-årig mand fra Odense er i dag i Retten i Odense blevet idømt 1 år og 6 måneders fængsel for to voldtægter begået i september og november 2013.

Han har nægtet sig skyldig i voldtægterne og truslerne, og han bad om betænkningstid med hensyn til anke.
Manden, der er udlænding, blev endvidere betinget udvist af Danmark.
Manden, der har været på fri fod inden dagens dom, blev varetægtsfængslet i
forlængelse af dommen. Dette skete af hensyn til retshåndhævelsen. Denne afgørelse har han kæret til landsretten.
Tidligere var “tilsnigelse af samleje” omfattet af straffelovens § 218. Efter en
lovændring, der trådte i kraft den 1. juli 2013, skal sådanne forhold nu bedømmes som voldtægt, hvilket indebærer en skærpet strafferamme. Det er i forbindelse med lovændringen forudsat, at normalstraffen for ét forhold, som tidligere
typisk medførte fængsel i 4 måneder, nu skal medføre fængsel i 8 måneder.
“Med strafudmålingen i denne sag har retten fulgt hensigten med lovændringen,
nemlig at skærpe straffen for tilsnigelse af samleje. Dette er jeg selvfølgelig godt
tilfreds med”, siger anklager Marie Elvekjær, der førte sagen i retten.
/local eyes/
Onsdag 12. feb 2014 / 69378
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Fynsk sexmonster filmede voldtægt af piger på 10 og
11 år
KRIMI dagens.dk

| Skrevet af Ninna Andreasen den 28. august 2014 - 16:02

Foto: Colourbox

Anklageskriftet mod “manden i den røde bil” er lige så langt, som det er grusomt.
En fynbo skal for retten til november for en række ekstremt grove overgreb mod børn.
Han blev kendt som “manden i den røde bil”, da han sidste år skabte skræk og rædsel på øen.
Den 41-årige er tiltalt for grove krænkelser mod og voldtægt af to piger på 10 og 11 år.
I begge tilfælde hev han pigerne ind i sin bil og udsatte dem for krænkelserne. Fynboen filmede begge overgreb.
Anklagemyndigheden mener, han havde til hensigt at udbrede videoen for at krænke pigerne yderligere.
Mandens forsvarer Linda Christensen ønsker ikke at kommentere på, hvordan han stiller sig til anklagerne.
Læs også: Fynsk sexkrænker fældet af halsedisse og strips
Tiltalen er meget konkret i forhold til de seksuelle krænkelser, pigerne har været udsat for. Af hensyn til pigerne vil vi
ikke gengive dem her.
Ifølge anklagen har han også forsøgt voldtage en tredje pige, som dog slap væk fra ham, fordi hun gjorde voldsom modstand.
Havde lejet et “voldtægtsrum”
Ud over de konkrete forbrydelser er den 41-årige også tiltalt for at have haft hensigt til at begå flere voldtægter.
Fra november 2012 frem til juli 2013 kørte manden rundt på Fyn for at finde en pige, mener anklagemyndigheden.
Han havde lejet en garage i Odense og anskaffet sig håndjern, sejlgarn, strips, krokodillenæb, en såkaldt gag-ball - en
læderrem med gummikugle - en hundesnor, en skammel og en cirka 40 centimeter lang plastikstang med boa-lignende
vedhæng.
Anklagen lyder på, at rummet og redskaberne skulle bruges til frihedsberøvelse, voldtægt og anden seksuel omgang end
samleje.
Læs også: Formodet sexkrænker anholdet: Fængslet i sag om brand
Det mislykkedes for manden, fordi politiet anholdt ham den 1. juli 2013.
Fanget ved et tilfælde
Den 41-årige nåede at skabe skræk og rædsel på Fyn blandt både børn og forældre, efter de to fuldbyrdede voldtægter
og voldtægtsforsøget.
Men det var i sidste ende en større mængde sprængstoffer og våben i hans hjem, der fældede ham. Den 1. juli sidste år
udbrød der brand, fordi han ikke havde bevaret sprængstoffet forsvarligt.
Da politiet tog hans fingeraftryk, opdagede man, at han også var gerningsmand ved voldtægterne.
Ud over de grove seksualkrænkelser er manden sigtet for at opbevare sprængstoffer under særligt skærpende omstændigheder, grov hensynsløshed i forbindelse med branden, overtrædelse af våben- og fyrværkeriloven samt besiddelse af
over 100.000 billeder og film med børneporno.
Han blev desuden fundet i besiddelse af 5,1 gram hash.
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Fyens.dk » Odense

15. august 2014 20:10
Af: LINE TORNVIG MARTINUSSEN

7.

Bikers United:

Sidste år blev en 17-årig pige voldtaget til Fyns MC Festival. Bikers United har
indsamlet penge, hvoraf 17.000 kroner nu doneres til Center for Voldtægtsofre.
En tragiske hændelse sidste år, hvor en 17-årig pige blev voldtaget af to mænd i skovbrynet til Fyns MC Festival, satte røre i gang i biker-miljøet.
Bikers United indsamlede 50.000 kroner til pigen, hvor de 17.000 blev udlovet som dusør.
De skulle fungere som gulerod til dem, der ville melde gerningsmanden og hans ven. Det
skete desværre aldrig.
Fyns Politi stod også mere eller mindre på bar bund.
- Vi henlægger aldrig sådan en sag, men det er jo klart, at vi ikke efterforsker på højtryk,
når vi har været uden spor i så lang tid, siger Helle Lehn fra Fyns Politis anklagemyndighed.
Penge går til center
De 17.000 kroner gives nu, efter aftale med pigen, til Center for voldtægtsofre.
- Jeg foreslog familien, at hvis der ikke var kommet respons, så kunne pengene gå til centret. Så bliver det holdt i tråd med hjælp til voldtægtsramte. Dermed vil jeg også gerne
vise, at vi tager afstand fra hændelsen og voldtægt i det hele taget, siger præsident i
HDCC MC René Jersild, som har taget initiativ til indsamlingen.
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Pengene er blevet samlet ind via hjemmesiden Caremaker.dk, så folk ikke var i tvivl om,
hvad pengene gik til, forklarer han og beskriver støtten og indsamlingen som rigtig flot.
Stemningen til den kommende MC Festival kommer højst sandsynlig til at bære præg af
sidste års hændelse.
- Det bliver nok noget, som folk kommer til at tale om. Så det bliver måske lidt trykket
stemning nogle gange. Der er mange, der ville ønske, at de havde set noget eller været
der til at forhindre det, siger René Jersild.

15-årig dømt for voldtægt og vold mod kvinder i Vollsmose
26. juni 2014Vollsmose Avisen

Af Thomas Juhl Bruun
Retten i Odense har idømt en blot 15-årig dreng fængsel i to år og ni måneder for
flere tilfælde af vold mod tilfældige kvinder i Vollsmose – samt voldtægt af en
kvinde på en sti ved Vollsmose Allé.
De alvorlige forbrydelser blev begået over en periode på tre weekender i december 2013.
Den 15-årige blev anholdt og fængslet i et grundlovsforhør den 15. december 2013.
- Det er ikke hverdagskost, at en 15-årig idømmes så lang en straf. Omvendt er der tale
om mange forhold, og når en helt tilfældig kvinde udsættes for en grov voldtægt på en sti
om aftenen af en vildfremmed, må straffen nødvendigvis afspejle dette, siger senioranklager Jacob Thaarup og fortsætter:
- De involverede kvinder sidder i dag alle tilbage med ar på krop og sjæl, og det er derfor
kun rimeligt, at den unge mand får en betydelig og mærkbar straf.
Den 15-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke af dommen. Sagen
blev delvist afviklet for lukkede døre, og der er nedlagt referatforbud i sagen.
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Seminar 2014

Seminar for Center for Voldtægtsofre
Region Syddanmark
Hotel Faaborg Fjord
Program
10 - 11. april 2014
Torsdag 10. april 2014
Kl. 12.00 – 13.00

Bus - afgår fra bygning 40, indgang 55, OUH

A) Velkommen v/ Oversygeplejerske Lone Hedemand
Kl. 13.00 – 13.30

B) Sidste nyt i tal CFV v/Sygeplejespecialist Vibeke Skov Salskov

Kl. 13.30-14.30

Sammenhænge mellem tidligere seksuelle krænkelser og borderline,
borderline generelt
v/ Lena Skaar

Kl. 14.30-15.00

Kaffepause

Kl. 15.00 – 15.30

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger
Konceptet
v/ Lone Hedemand

Kl. 15.30 – 17.30

Gerningsmand – hvorfor v/psykolog Mikael Larsen og Mette Sloth

Kl. 17.30 - 18.30

Check in på værelserne

Kl. 18.30 -

Middag og bagefter socialt samvær i baren
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Fredag 11. april 2014
Kl.

07.00 – 09.00

Morgenbuffet
Gennemgang af, 2 konkrete politisager
v/ Fyns Politi, Personfarlig kriminalitet.
Kasper Lein Jensen og Helle Lehn

Kl.

09.00 – 10.30

Kl.

10.30 -11.00

Kaffepause

Kl.

11.00 -11.30

Er gerningsmændene påvirket af alkohol eller stoffer?
V/ Brian Faurskov

Kl.

11.30-12.00

Hvad bør jomfruhinden retteligt kaldes?
V/ Jørgen L. Thomsen

Kl.

12.00 – 13.00

Frokost

Kl.

13.00-14.00

Krisecenter Odenses tilbud
V/ Leder Jacob Lindegaard Knudsen

Kl.

14.00-14.30

Opsamling og forslag til næste år
Alle

Kl.

14.30-15.30

Bussen køre retur til OUH.
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Styregruppe
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Direktør Kim Brixen, OUH
Vicestatsobducent Peter Juel Thiis, Retsmedicinsk Inst., SDU
Anklager Peter Nygaard-Hansen, Fyns Politi
Vicepolitikommisær Carsten Mogensen, Fyns Politi
Ledende overlæge Bjarne R. Kristensen, Afdeling D, OUH
Oversygeplejerske Lone Hedemand, Afdeling D, OUH
Psykolog Anne Mette Kock Andersen, Afdeling D, OUH
Afdelingssygeplejerske Annette Henriksen, Afdeling D, OUH
Sygeplejerske Vibeke Skov Salskov, OUH
Afdelingslæge Ulla Bonde Van Zwol, OUH

9.2

Koordinator på udarbejdelse af årsrapport 2015 og Seminar Center for Voldtægtsofre

Afdelingsledelsessekretær
Mette Buus Toftdal
e-mail: mette.toftdal@rsyd.dk
Tlf.: 6541 1557
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