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”Stalking er et uhyggeligt og overset område, og det rammer alt for 
mange mennesker. Det udgør ikke alene en alvorlig psykisk belastning 
for den udsatte, men ofte for hele familien og de involverede børn”

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby
(Citat: Justitsministeriet.dk)



Hvad er stalking?
Stalking defineres som uønskede, gentagende og på-
trængende kontaktforsøg – som opleves forstyrrende 
og intimiderende af den udsatte.

Stalking består af et utal af forskellige handlinger, der 
hver for sig kan virke uskyldige og harmløse – men 
oplevet i en sammenhæng, er handlingerne intimide-
rende og ofte frygtskabende – altså stalking.

Stalking kan ramme enhver. Flere end 100.000 dan-
skere udsættes hvert år, uanset alder, køn og uanset 
relationen mellem stalkeren og den stalkingudsatte. 
 
Stalking kan have voldsomme psykiske, fysiske og so-
ciale konsekvenser for den udsatte og dennes familie.  

Flere end 60.000 hjemmeboende børn involveres 
hvert år, direkte eller indirekte. Dette påvirker børns 
trivsel og personlige udvikling.   



Dansk Stalking Center



I april 2010 blev Dansk Anti-Stalking Forening stiftet, samtidig åbnede den første 
landsdækkende rådgivning for stalkingudsatte. Efterfølgende er indsatsen udvi-
det til også at omfatte behandling af stakingudsatte og deres børn, inddragelse 
af det sociale netværk – samt behandling af stalkere. 

I juni 2015 åbnede Dansk Stalking Center, som Nordens første og eneste speciali-
serede interventions- og videnscenter om stalking. Ved samme lejlighed skiftede 
foreningen navn til Dansk Stalking Center. 

Centeret ledes af Direktør Lise Linn Larsen, cand. pæd.pæd.psyk.



Formål
Dansk Stalking Centers formål er at udvikle og drive landsdæk-
kende specialiserede interventions- og videnscentre om stalking. 
Målgruppen er først og fremmest stalkingudsatte og deres even-
tuelle børn. Der tilbydes også behandling til stalkere som et led i 
det helhedsorienterede og forebyggende arbejde.  

Dansk Stalking Center arbejder ud fra en målsætning om: 

• At rådgive, støtte og behandle stalkingudsatte og deres sociale 
netværk, herunder stalkingudsattes børn

• At indsamle og formidle viden om stalking
• At forbedre stalkingudsattes vilkår



Strategi
Dansk Stalking Center har en målsætning om fortsat at være Nor-
dens førende interventions- og videnscenter på stalkingområdet 
for at imødekomme det øgede behov for rådgivning og behandling 
af stalkingudsatte og stalkere. 

Vision
Centret skal være førende i forhold til at forebygge stalking i sam-
fundet. Fortalervirksomhed er en vigtig del af centrets arbejde.  

Mission 
Centret skal til enhver tid arbejde helhedsorienteret for at fore-
bygge og bekæmpe stalking samt de menneskelige omkostninger 
stalking medfører.   





Aktiviteter
Interventionscentret 

Interventionscentret tilbyder professionel psykosocial og juridisk råd-
givning samt psykologbehandling til stalkingudsatte kvinder, mænd 
og deres børn – såvel individuelt som i gruppe. Derudover består in-
terventionen af opfølgende sagsbehandling med kontakt til faggrup-
per, som politi, lærere, pædagoger og sagsbehandlere i kommuner. 

Centret tilbyder ligeledes individuel psykologbehandling til stalkere 
med henblik på at stoppe stalking og forebygge tilbagefald. Derudover 
tilbydes rådgivning til personer i den udsattes sociale netværk samt 
fagpersoner, der kommer i berøring med stalkingudsatte og stalkere. 

Videnscentret

Videnscentret indsamler viden gennem registrering, dokumentation, 
udviklingsprojekter samt opdatering fra international forskning og 
metodeudvikling på området. Oplysning og formidling af centrets 
erfaringer og viden er en central del af aktiviteterne. 

Videnscentret sikrer, at arbejdet med at hjælpe, støtte og behandle er 
baseret på et stærkt vidensfagligt grundlag. Gennem metodeudvikling 
og evaluering sikres en kontinuerlig kvalificering og udvikling af den 
psykosociale rådgivning og det terapeutiske arbejde. Videnscentret 
tager selv initiativer til forskning på området.
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Bestyrelse
Bestyrelsen i Dansk Stalking Center har den overordnede ledelse 
af centrets aktiviteter, varetager centrets interesser og fastlægger 
linjerne for centrets udadvendte og indadvendte virksomhed og 
for centrets udvikling på lang sigt.

Det er bestyrelsens ansvar at centrets formål realiseres, ligesom 
bestyrelsen er ansvarlig for, at bevillinger og støttemidler anven-
des i overensstemmelse deres forudsætninger.

Hanin Al-Zyadi, cand. jur, fuldmægtig (Formand)
William Rentzmann, tidl. direktør Kriminalforsorgen (Næstformand)
Carina Sabroe Termansen, afdelingsleder i Folkeskolen
Mariam Mellouli, cand. psych. aut, HR og ledelseskonsulent
Henrik Nepper-Christensen, tidl. departementchef
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Medarbejdere
Dansk Stalking Centers medarbejdere har en relevant 
professionel baggrund og en høj faglighed. 

Interventionscentret bemandes af kompetente med-
arbejdere som psykologer, pædagogisk-psykologiske 
rådgivere, jurister og tidligere politiassistenter. 

Videnscentrets opgaver varetages af ambitiøse sam-
fundsvidenskabelige vidensmedarbejdere. Dertil kom-
mer de mange praktikanter og frivillige, der bidrager 
til centrets arbejde med deres store faglige kapacitet. 

   







Samarbejdspartnere
Ud fra målsætningen om at skabe og kvalificere en fælles 
indsats omkring stalkingudsatte, samarbejder centret med 
relevante fagpersoner, interesseorganisationer og myndig-
heder, herunder Politiet. 

Derudover har Dansk Stalking Center etableret nationale 
og internationale vidensnetværk med forskere og stalking 
organisationer i udlandet med henblik på fortsat udvikling, 
erfarings- og vidensdeling. 



danskstalkingcenter.dk

Dansk Stalking Center har afdelinger i København og Aarhus


