
DELUNDERSØGLSE VI 

Formål og metode: 

Formålet med denne delundersøgelse var at undersøge, hvilke initiativer de regionale centre har 

sat i gang eller planlægger at sætte i gang ift. at opnå målet med at være en landsdækkende ind-

sats, som kan rumme hele regionens borgere. Metoden til at afdække initiativerne har været af-

holdelse af to workshops.  

 

Konklusion: 

Den første workshop affødte en mængde forslag med et vist overlap. VfP har efterfølgende bear-

bejdet disse forslag og samlet dem i fem grupperinger, som blev fremlagt på den anden workshop, 

hvor Dr. Marylene Cloitre deltog. Grupperingerne var følgende: 

 

A) De økonomiske rammer 

De tre regionale centres samlede kapacitet anslås at være omkring 300 årlige behandlingsforløb, 

når de er fuldt udbyggede. Et behandlingsforløb varer almindeligvis 36 sessioner, varer i gennem-

snit 1½ år og koster kr. 72.000. Da antallet af incestramte per år i Danmark mindst udgør 1300 (2% 

af en årgang), og mindst 60% af de krænkede har varige senfølger, anslås behovet til at være 780 

behandlingsforløb per år. Et vist antal behandles for deres sekundære lidelser inden for psykiatri-

en, i misbrugsbehandling og andre steder. Kendetegnet for området er, at mange først sent for-

tæller andre om overgrebene (median alder 22 år) og sent starter en behandling for senfølger 

(median alder 32 år). Ved en øget behandlingsmæssig indsats kunne det tilstræbes at få de incest-

ramte tidligere i behandling, så de undgik kontakt med psykiatri, andre behandlingssteder, sociale 

myndigheder o.a.  

Vi anbefaler, at der sker en udbygning af behandlingskapaciteten, således at der oprettes et be-

handlingscenter i hver region og tillige et antal satellit centre udenfor Region Hovedstaden. Formå-

let hermed er at sikre, at alle landets borgere får adgang til behandling, idet vi ved, at meget lang 

transporttid kan betyde, at mange incestramte fravælger tilbuddet. Vi foreslår, at grænsen sættes 

ved 1½ times transport, og at der reserveres et beløb til at dække transportudgifter for de, der 

ikke har egen transport og er på overførselsindkomst. I Region Syd er der etableret en behand-

lingssatellit i Kolding og udviklet en model, der virker lovede, som kan kopieres i andre regioner. 
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Mht. udbygningen anbefaler vi, at man i løbet af en kortere årrække satser på at opnå en behand-

lingskapacitet på knap 800 behandlinger per år, svarende til 60 mio. kroner ud fra ovenstående 

prisberegning. Vi anbefaler også en gradvis udbygning, således at den behandlingsmæssige ek-

spertise udvikles i takt med en sikring af en stabil organisation. Da mange tidligere incestramte 

aldrig har modtaget en behandling for deres primære lidelse, vil der i en årrække være et stort 

antal potentielle klienter, som ikke indgår i ovennævnte beregning af behovet.  

Et væsentligt element i den samlede plan for området er socialrådgiverfunktionen og de frivillige 

centre. De frivillige centre har brug for en basisbevilling til en fastansat leder og til drift. I den nu-

værende ordning er der opstået et godt samarbejde mellem behandlingssektionen og de frivillige 

centre, som det vil være værdifuldt at videreføre. Et skøn over behovet er 2 mio. kroner per center 

til socialrådgiver, leder og drift, i alt 10 mio. kroner årligt for alle regioner. 

 

B) Den faglige kompetence 

De incestramte har rigtigt mange forskellige og alvorlige senfølger. Det betyder, at behovet for en 

kompetent behandling er stort, og at den faglige kompetence bør sikres. Midlerne hertil kan være: 

1) Fastholdelse af en fælles assessmentkultur, hvor den enkelte klient vurderes grundigt, hvor vali-

derede redskaber anvendes systematisk i forbindelse med indtag og regelmæssigt for at monitore-

re udbyttet og tilrettelægge behandling, så den virker optimalt. En sådan kultur er allerede etable-

ret på de tre eksisterende centre og bør fastholdes på de nye centre. I det omfang centre også 

fremover anvender de samme redskaber, skabes muligheder for at udveksle viden mellem centre-

ne og sammenligne resultater mht. behandlingseffekt af forskellige metoder. 

2) Det bør tilstræbes, at alle behandlere efter deres toårige autorisation tilbydes en specialistud-

dannelse i psykoterapi eller psykotraumatologi, varetaget af Dansk Psykologforening, som det ta-

ger mellem 3-5 år at gennemføre. Dette kompetenceniveau er nødvendigt af flere grunde: a) klien-

ters tilstand og funktionsniveau, der kan sammenlignes med psykiatriske patienter, b) lokke dygti-

ge psykologer til området og fastholde dem og c) modvirke udbrændthed og ”compassion fati-

gue”.  
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3) Det vil være muligt at drage fordel af et målrettet samarbejde mellem centrene. Vi anbefaler, at 

man laver et fælles uddannelsesudvalg med en repræsentant for hvert center. Udvalget kunne 

etablere supervision på tværs af centrene i form af videokonferencer. 

4) De frivillige har ligeledes brug for en løbende uddannelse og opdatering. I et vist omfang kan 

den varetages af behandlingssektionerne, men derudover vil der være mange andre specifikke 

færdigheder, som frivilligsektionerne har brug for.  

 

C) En fælles organisation af centrene 

Den nuværende organisering af centrene er på mange måder udmærket og bør bevares. Imidlertid 

giver den ikke den ”samvirkebonus”, som et fælles organ i bedste fald kunne give. En mulighed var 

derfor at skabe en fælles hovedbestyrelse for ”CSM Danmark”. Denne bestyrelse kunne mødes to 

gange om året, have et bestyrelsesmedlem fra hvert center plus et antal medlemmer fra interes-

seorganisationer som fx Danske regioner, Socialstyrelsen, VISO, Landsforeningen samt politikere, i 

alt ca. 10-12 medlemmer, som skulle honoreres for deres indsats. Hovedbestyrelsens opgave skul-

le være at sikre økonomien og en politisk bevågenhed på området. Området er vokset frem fra 

græsrødderne, og der er brug for at sikre de centre, der er etablerede, samt sikre en ekspansion 

på området. Hovedbestyrelsens opgave er bl.a. at sikre, at centrene er ”på forkant” og kan imøde-

komme nye forpligtelser samt kravene til etik og faglighed. En synlig og fælles platform kunne 

yderligere være en velkommen støtte til centrene som et nyttigt samlende supplement til det ar-

bejde, de frivillige og behandlerne laver.  

 

D) Oplysning og kommunikation 

Viden om seksuelle overgreb har været et tabu i det danske samfund, som langsomt er ved at blive 

nedbrudt takket være den megen medieomtale, der forekommer. Der er imidlertid brug for at en 

række faggrupper, som kommer i berøring med incestramte (politifolk, sagsbehandlere, læger, 

psykiatere, lærere, pædagoger, jobkonsulenter m. fl.), får en grundlæggende viden om målgrup-

pen. Det kunne tilvejebringes på to måder: 
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1) Ved at udvikle et slags fælles grundmodul, som integreres i undervisningsplanerne for alle rele-

vante, faglige grunduddannelser. Det kunne være en opgave for Socialstyrelsen i samarbejde med 

Undervisningsministeriet.  

2) For at nå de, der allerede udøver deres profession, kunne centrene udbyde et fælles kursuspro-

gram. Den bærende idé er at lære lokale fagpersoner at møde de incestramte på en understøt-

tende måde. Socialstyrelsen kunne vælge at støtte processen i opstartsfasen. Betaling for under-

visning kunne tilfalde centrene, som kunne anvende midlerne til deres efter- og videreuddannelse. 

3) I forlængelse af de to ovennævnte forslag kunne man udvikle ”mini-lectures”, en slags e-

learning, som var tilgængelige for alle på nettet.  

E) Forskning 

De fremskridt, der er sket indenfor behandlingsområdet, er sket i samarbejde med forskere. Det 

vil være naturligt, at man fortsatte og udbyggede dette samarbejde. Da konkurrencen om forsk-

ningsmidler er meget intens, foreslår vi, at Socialstyrelsen vælger at støtte målrettede forsknings-

projekter indenfor området for at bidrage til at fremkalde en endnu stærkere synergieffekt i sam-

menhæng med de andre midler, der er blevet anbefalet

 


