
BAGGRUND FOR EVALUERING 

Med satspuljeforliget for 2012 blev det besluttet, at der skulle etableres en landsdækkende 

behandlings- og rådgivningsindsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i 

barndommen, bestående af tre regionale centre, der dækker hhv. Region Hovedstaden og 

Sjælland, Region Syddanmark, og Region Midt- og Nordjylland. Centrene havde som målsætning at 

åbne d. 1. januar, 2013. Centrene deler det overordnede navn ”Center for Seksuelt Misbrugte” 

(CSM) og hvert regional center består af en behandlingsdel, en frivilligdel og en socialrådgiverdel. I 

tilknytning til centret i Region Syddanmark er der blevet oprettet et overgrebscenter på 

forsøgsbasis, hvor der ydes landsdækkende rådgivning til voksne med senfølger af andre former 

for overgreb end seksuelt misbrug i barndommen.  

Formålet med de tre regionale centre er at tilbyde målgruppen en sammenhængende og 

helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling med henblik på at: 

 Forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og 

sociale skadevirkninger af overgrebene. 

 Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning. 

 Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie og socialt liv. 

Som en del af aftalen om satspuljen for 2012 har Socialstyrelsen påbegyndt en toårig 

evalueringsundersøgelse af de tre regionale centre med det formål at vurdere, om deres indsatser 

har en positiv effekt for målgruppen samt at vurdere, hvorvidt formålene opfyldes af centrene. 

Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, varetager evalueringen for 

Socialstyrelsen i samarbejde med de regionale centre. Evalueringen startede i januar 2013, og 

afsluttes i december 2014. 

 

Figur 1 viser sammenkoblingen af delundersøgelser og udkommet i form af samlede anbefalinger i 

delundersøgelse VI. 

 

 

 

 

 



 

Figur 1: Model for tilvækstanalyse 
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DELUNDERSØGELSE 1 

Formål og metode 

Formålet med delundersøgelsen er at beskrive centrenes tilbud og dermed tilvejebringe viden om, 

hvem der benytter sig af tilbuddene, tilbuddenes omfang samt erfaringer med nye tiltag og 

effekter af tilbud (i den udstrækning de er evalueret og beskrevet).  

Metoden for delundersøgelsen er personlige interviews primært af lederne på de regionale centre.  

 

Figurerne nedenfor illustrerer viften af tilbud i CSM Midt Nord, CSM Syd og CSM Øst: 

  



 

Figur 2: Tilbud i CSM Midt Nord 
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BEHANDLINGS- 
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Figur 3: Tilbud i CSM Syd 
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Figur 4: Tilbud i CSM Øst 

 

 

Konklusion 

 De to regionale centre, der blev etableret ved: a) en sammenlægning af to tidligere centre 

(CSM Øst) og b) en kombination mellem et eksisterende behandlingscenter og et frivilligt 

center (CSM Syd) er kommet langt mht. udvikling af eksisterende tilbud og implementering 

af nye tilbud. 

 Det regionale center, der består af et eksisterende frivilligcenter og en helt ny 

behandlingsfunktion (CSM Midt Nord) er kommet godt fra start mht. udvikling og 

implementering af nye tilbud, taget i betragtning, at den nye behandlingsfunktion skulle 

oprettes fra ny. 

 Alle tre regionale centre fortsætter med at gøre en udmærket indsats ift. vedligeholdelse af 

tilbud.  
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