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RESULTATET AF EN  

EVALUERING   

•   Mere end 100.000 danskere har været udsat for 

incest eller tilsvarende strafferetslige krænkelser. 

  

•   I perioden 2013-15 gennemførte Videnscenter 

for Psykotraumatologi, SDU, en undersøgelse af 

de regionale centre for Socialministeriet. 

 

•   Her fa r du en oversigt over de vigtigste resulta-

ter, som er publiceret i 14 engelsksprogede, peer-

reviewede artikler, som kan ses pa  de sidste sider 

i hæftet. 

 

•   Meget fa  danske psykosociale indsatser er evi-

densbaseret. 
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RESUME  AF CSM-STUDIER 

 

•   Socialstyrelsen har etableret tre regionale behandlingscen-

tre. 

 

•   Krænkelserne starter tidligt, halvdelen før skolestart; de sta r 

i gennemsnit pa  i fem a r.  

 

•   Ofrene fortæller først andre om overgrebene na r de er i 20’-

erne, og behandlingen starter ti a r senere. 

 

•   Behandlingen, der forega r hver uge, har stor effekt (effekt 

size Cohens d = .87).  

 

•   Antallet af PTSD-tilfælde halveres fra 78% til 40% pa  et a r; 

pa  en række andre omra der ses tilsvarende positive effekter. 

  

•   Der er rigtig mange personlighedsforstyrrelser og kliniske li-

delser i behandlingsgruppen. 

 

•   En mindre gruppe ser ud til at være behandlingsresistent, 

idet den ikke reagerer pa  behandlingen ma lt med de forskelli-

ge redskaber; en lille gruppe har et meget højt dissociationsni-

veau og en større gruppe kan beskrives som lidende af kom-

pleks PTSD. 
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ANTALLET AF KLINISKE  

LIDELSER ER STORT  

 

Diagnose Frekvens 
  

Procent 

Angst 331 76.3 

Somatoform 90 20.7 

Dystymi 173 39.9 

Depression 161 37.1 

Alkoholmisbrug 24 5.5 

Stofmisbrug 18 4.1 

Bipolar 54 12.4 

Tankeforstyrrelse 76 17.5 

Vrangforestillinger 37 8.5 
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ANTALLET AF PERSONLIGHEDS-

FORSTYRRELSER ER HØJT  

Diagnose Frekvens Procent 

Skizoid 151 36 

Undgående 200 48 

Dependent 268 64 

Histrionisk 43 10 

Narcissistisk 30 7 

Anti-social 31 7 

Tvangspræget 25 6 

Skizotypal 66 16 

Borderline 134 32 

Paranoid 82 20 

 4 



FOREKOMSTEN AF PTSD  

HALVERES PA  ET A R  
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Baseline Efter 6 måneder Efter 12 måneder 

Forekomst af PTSD i % 



HVEM BEGIK OVERGREBENE? 

HVEM FORTALTE OFFERET DET TIL? 

•   Den mest almindelige overgrebsperson inden 

for familien var far (31%), efterfulgt af søsken-

de (16%), stedforældre (15%), og mor (4%). 

 

•   Næsten en tredjedel af samplet rapporterede 

overgreb fra en voksen uden for familien 

(33%), og 14% rapporterede overgreb fra mere 

end e n person.   

Fortælling Frekvens Procent 

Mor 146 25 

Ven 133 23 

Partner 107 19 

Terapeut 90 16 

Søskende 50 9 

Far 43 8 

Lærer 27 5 

Politi 7 1 

 6 



4 KLASSER AF OVERGREB 

 
Multiple seksuelle over-
greb (17%) 
 

Høj sandsynlighed for at have 
oplevet alle typer af overgreb. 
 

Verbale seksuelle over-
greb (17%) 

Høj sandsynlighed for at have 
oplevet verbale krænkelser: 
Indlagt til at høre om andres  
seksuelle oplevelser, udspurgt 
om egen seksualitet, drillet 
med sin seksuelle udvikling osv. 
 

Høj seksuel kontakt 
(34%) 

Høj sandsynlighed for at have 
haft seksuel kontakt uden pe-
netration: Kysset/befamlet, set 
voksnes samleje og porno, vist 
egne kønsorganer, fa et dem 
berørt og været tvunget til at 
røre andres kønsorganer. 
 

Seksuel berøring (33%) 

Lav forekomst af de fleste typer 
overgreb. Kendetegnet ved at 
have vist egne kønsorganer, fa et 
dem berørt og været tvunget til 
at røre andres kønsorganer. 
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Traumatisk 
oplevelse 
 

Frekvens Procent 

Voldtægt 138 29 

Seksuelt misbrug 403 86 

Voldeligt overfald 166 36 

Trusler om vold 80 17 

Ulykker 103 22 

Chok (andres traumer) 122 26 

Fysisk mishandling 152 32 

Omsorgssvigt 288 61 

Dødsfald 215 46 

Andet 102 22 

 

INCESTOFRE HAR MANGE  

ANDRE TRAUMER   
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4 FORLØBSGRUPPER 

Højt behandlingsresi-
stente 

Denne gruppe pa  19% var ka-
rakteriseret ved lave forandrin-
ger i PTSD-grad over en 18 ma -
neders periode. 
 

Moderat PTSD, hurtigt 
reaktion 

Denne gruppe pa  14% havde en 
stor reduktion af PTSD over 18 
ma neder og især i de første 6 
ma neder af behandling. 

Høj PTSD, gradvis reak-
tion 

Denne gruppe pa  33% havde 
høj grad af PTSD ved baseline, 
der gradvis blev reduceret gen-
nem 18 ma neder. 

Moderat PTSD, gradvis 
reaktion 

Denne gruppe pa  34% viste 
konsistent reduktion af PTSD 
gennem 18 ma neder. 
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•   Den behandlingsresistente gruppe havde højere 

grad af emotionel coping sammenholdt med de 

moderate PTSD grupper. 

 

•   Den behandlingsresistente gruppe havde meget 

lidt social støtte. 
 

•   Den behandlingsresistente gruppe havde højere 

grad af genoplevelses- og undga elsessymptomer 

sammenlignet med de andre grupper. 
 

•   Social støtte i de moderate PTSD grupper var for-

bundet med et bedre behandlingsresultat. 
  

 

KENDETEGN FOR DE 4  

FORLØBSGRUPPER  
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TILKNYTNING 

•   Sikker tilknytning er et udtryk for en basal tillid 

til andre mennesker. Tilknytningsmønstre grund-

lægges i de første levea r og har overlevelsesbetyd-

ning i farlige situationer.  

Na r en tilknytningsperson bega r overgreb, ændrer 

tilknytningen sig grundlæggende. 

 

•   Kun 10% af incestofrene har en sikker tilknyt-

ning, na r de kommer til behandling. I normalbe-

folkningen antages tallet at være ca. 70%.  

Tilknytningsmønstret og PTSD er tæt forbundne. 

25% ændrer deres tilknytningsmønster i det første 

halve a r af behandlingen. 
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DISSOCIATION 

•   Dissociation indebærer en spaltning af bevidstheden og 
hukommelsestab og er et forsvar mod smerte og angst 

under overgrebet. Na r dissociation stadig sker lang tid ef-

ter overgrebene, forringer den offerets evne til at klare 

dagligdagens gørema l og være til stede i kontakten med 

andre. 

 

•   I det nye amerikanske diagnosesystem findes en særlig 

dissociativ PTSD undertype, som har en da rligere prog-

nose end almindelig PTSD. 45% af incestofrene hører 

hjemme i denne gruppe. 

 

•   Der er brug for yderligere at udvikle behandlingsmeto-

derne, idet klienterne som helhed er voldsomt belastede 

af de overgreb, de har været udsat for, og da de har ga et i 

mange a r uden at modtage relevant behandling. 
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KOMPLEKS PTSD 

•   I WHO’s nye diagnosesystem, ICD-11, som indfø-

res i 2018, er der indført en ny diagnose, kaldet 

kompleks PTSD. Denne diagnose er beregnet pa  

personer, som har været udsat for tidlig og langva-

rig eksponering til livstruende situationer.  

Udover PTSD, er personen kendetegnet ved betyde-

lige problemer med affektregulering, selvværd og 

relationer til andre mennesker.  

Behandlingen af kompleks PTSD er mere omfatten-

de end behandlingen af PTSD, da grundlæggende 

personlighedsfaktorer er skadede. 

 

•   43% af de undersøgte led af kompleks PTSD. 

 13 



•   De incestofre, som opsøger CSM, har store vanske-

ligheder i form af kliniske lidelser, personligheds-

forstyrrelser,  usikker tilknytning, dissociation, af-

fektregulering, selvværd og i relationer til andre. 

 

•   Behandlingen har demonstreret stor effekt. 

 

•   Den løbende assessment af behandlingen og be-

handlernes kliniske kompetencer er med til at sik-

re, at denne højt specialiserede behandling giver 

de ønskede resultater. 

 

KONKLUSION 
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ARTIKLER 
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ARTIKLER 
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ARTIKLER 
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