
  Frederiksberg den 24.11.2021 
 

Erfaringsbaseret telefonrådgivning efter seksuelle overgreb i 
barndommen – den første af sin slags i Danmark  
 

Tirsdag den 30.11.2021 åbner Landsforeningen Spor deres nye erfaringsbaserede telefonrådgivning til 
voksne, der i barndom eller ungdom har været udsat for seksuelle overgreb. Der er tale om en telefonisk 
rådgivning, hvor man kan ringe ind og tale med en rådgiver, der selv har oplevet seksuelle overgreb i 
barndommen.  
 
Når man er i livskrise, og man oplever vanskeligheder i voksenlivet på baggrund af sine traumatiske 
oplevelser som barn, så har man brug for at blive mødt i øjenhøjde. I Landsforeningen Spor ved vi, at det 
ligeværdige møde, hvor man møder andre ligesindede, kan være helt afgørende for den enkelte. Det 
fjerner fx den massive følelse af skam og skyld, at man kan se, at man ikke er alene med sine oplevelser.  
 
Den erfaringsbaserede rådgivning kan derfor gøre en verden til forskel, og gyde meget håb på den enkeltes 
vej mod heling og et godt liv. Man ringer ind og får en rådgiver i røret, der har gået vejen selv, og det giver 
massivt håb om at livet kan blive godt.  
 
På den måde er tilbuddet noget helt særligt, idet Landsforeningen Spor bliver de første i Danmark til at 
tilbyde erfaringsbaseret telefonrådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb.  
 

  
”Jeg har selv oplevet seksuelle krænkelser i min barndom, og 
har kæmpet meget med det som voksen. Nu er jeg et godt og 
velbehandlet sted, og jeg ser det som en stor ære, at kunne 
hjælpe og rådgive andre via Spors nye rådgivning.”  
 

Miia Munthe, frivillig rådgiver på Spors Rådgivningstelefon 
 

   
”Det er vigtigt, at vi som brugerorganisation kan sætte dette 
projekt i søen nu. Vi har ønsket det længe, fordi vi har kunnet 
se et stort behov, og fordi vi ved af levet erfaring, at den 
erfaringsbaserede tilgang er så vigtig og livsændrende for 
mange.”   
 

Helle Cleo Borrowman, formand for Landsforeningen Spor  

 
 
 
Hvad er omfanget?  
I Danmark opererer vi med tal, der siger, at i hvert fald 2% af den voksne danske befolkning har været udsat 
for seksuelle overgreb i enten barndom eller ungdom. 60-80% vil i løbet af voksenlivet udvikle 
behandlingskrævende senfølger på baggrund af oplevelserne. De 60-80% shopper ofte rundt mere eller 
mindre i blinde efter den rette hjælp, da der er års ventetid på den officielle behandling i CSM-centrene 
(Center for Seksuelt Misbrugte).   
 
 
Læs mere om rådgivningen her: https://www.landsforeningen-spor.dk/spors-
telefonraadgivning/?fbclid=IwAR1gsekRVoM0zWrBqXGJEO1XL3Ex0fpLIFpbfJZBDTq__Z2Xhy7rCIHVO10  

 
Om Spors Rådgivningstelefon  

 
RÅDGIVNINGEN ER STØTTET ØKONOMISK AF 
OFFERFONDEN, OG ER FORELØBIGT ET 2-ÅRIGT 
PROJEKT TIL OG MED AUGUST 2023  
  
TELEFONRÅDGIVNINGEN ER ÅBEN HVER TIRSDAG 
OG ONSDAG, HHV. KL. 19-22 OG KL. 18-21  
  
SPOR HAR BÅDE MÆND OG KVINDER TILKNYTTET 
SOM RÅDGIVERE  
  
RÅDGIVERNE BIDRAGER TIL PROJEKTET PÅ 
FRIVILLIG BASIS  
  
DU KAN RINGE IND PÅ TLF. 30 14 03 05  
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