
Behandlingsmuligheder
Privatpraktiserende behandlere

• Privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter
Ubegrænset behandlingstid; fuld egenbetaling; ingen henvisning.

• Sygesikringsordningen
Max. 12 konsultationer; egenbetaling 40 %; henvisning via læge. 

• Psykologordningen - Nedlagt pr. 1. januar 2016
Max 11 konsultationer hos udpegede psykologer; gratis; visitation.



Satspuljeforliget 2012-15

Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats over for 
mennesker med senfølger af seksuelle overgreb 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 67 mio. kr. over fire år til en 
styrket indsats over for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. 

Indsatsen skal bestå af tre regionale centre, som skal samle og 
koordinere den allerede eksisterende indsats på området, og sikre 
landsdækkende hjælp til målgruppen.



CSM Centrene

CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt Nord 
Individuel- eller gruppeterapi; behandlingstid 1½ år eller 3 måneder; 
gratis; visitation; venteliste.

Samvær med ligestillede; støttegrupper; selvhjælpsgrupper; rådgivning 
af socialrådgiver; gratis; ingen visitation / visitation; 

De statslige midler udfases frem til udgangen af 2019, hvor indsatsen 
skal være forankret fx i kommuner og regioner.



Antal behandlingsforløb på CSM Centrene i 2014

Kilde: Rapportering fra senfølgecentrene der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle 
overgreb i barndommen 2014, Socialstyrelsen



Satspuljeforliget 2016-19

[…] På den baggrund foreslås det at videreføre bevillingen til de tre 
regionale senfølgecentre i en 4-årig periode. Det er ikke inden for den 
nuværende projektperiode lykkedes at forankre senfølgecentrene, så de 
kan fortsætte uden statslig finansiering, og derfor foreslås det, at der i 
projektperioden arbejdes målrettet med at etablere en varig forankring 
af centrene, fx i kommunalt eller regionalt regi, som ikke indebærer 
statslig finansiering. 



Satspuljeforliget 2016-19

”Det forudsættes, at der som udgangspunkt gennemføres det samme 
antal behandlinger i senfølgecentrene som hidtil, så der ikke opstår 
længere ventelister. Såfremt ventelisterne vokser, foretager centrene 
den nødvendige tilpasning af indsatsen og/eller ændring af 
visitationskriterierne.”



Senfølgecentrene - frivillige organisationer 
med tilbud til målgruppen

• CISEM
• Kvisten Århus
• Kvisten Viborg
• Joansøstrene Århus
• Frk. Gertrud
• Kolding Selvhjælp
• Åbenrå Selvhjælp
• Frejacenteret
• KRIS
• Joansøstrene København
• Thora Center
• LivaRehab



Senfølgecentrene

• Er indbyrdes forskellige, hvad angår størrelse og tilbud. Tilbuddene 
omfatter bl.a. bisidderstøtte, undervisning/vidensformidling til 
fagpersoner, åbne arrangementer, selvhjælpsgrupper, støttegrupper, 
terapeutisk behandling m.v. 

• I nogle af senfølgecentrene er tilbuddene gratis, mens andre 
senfølgecentre opkræver delvis betaling for den hjælp, der ydes. Det 
ses også at centre tager fuld betaling for behandling.



Kommunale indsatser

• Generel og specialiseret rådgivningsforpligtelse (herunder VISO),
pligt til opsøgende indsats samt etablering af samvær med ligestillede

• Kommunen kan yde økonomisk støtte til behandling via den sociale 
lovgivning (§ 102 i Serviceloven og § 82 i Aktivloven)

• Kommunen kan etablere specialiserede indsatser på området

• Kommunerne er ikke dominerende serviceleverandører



Kommunernes beredskab til voksne med 
senfølger efter seksuelle overgreb 

Udarbejdet af Socialstyrelsen i 2010 

”De to undersøgelser af kommunernes beredskab i forhold til voksne 
borgere med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen tegner 
tilsammen et billede af, at landets kommuner generelt ikke har et 
særligt beredskab, særlige indsatser, særligt uddannede personale eller 
særligt udviklet samarbejde med eksterne parter på senfølgeområdet.”



Kommunernes beredskab til voksne med 
senfølger efter seksuelle overgreb - 2016 

Spor er aktuelt i gang med en tilsvarende undersøgelse støttet af 
Offerfonden. Indtil videre tyder de indsamlede oplysninger på, at 
situationen i kommunerne er uændret.
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Kommunernes kommunikation om tilbud til udsatte borgere via hjemmesiden

Antal kommuner med tilgængelig information



Sundhedsvæsnet

Kilde: ”Handling bag ord”
Samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn


