
DELUNDERSØGELSE 3 

Formål og metode 

Formålet med denne delundersøgelse er at dokumentere, om behandlingen har en gavnlig effekt 

i forhold til de problemer, som klienten oplever som senfølger efter det seksuelle overgreb. 

Klienterne har mange forskelligartede problemer, bl.a. angst, depression, PTSD, dårlig 

selvværdsfølelse, vanskelige og konfliktfyldte relationer og store problemer med at regulere 

deres følelser. 

 

Metoden bag effektmålingen består af en systematisk gennemført vurdering (assessment) af 480 

klienter ved behandlingsstart, 273 klienter efter et halvt år og 148 klienter, der modtager et års 

fuld behandling. En række standardiserede og validerede psykologiske tests ligger til grund for 

vurderingerne.  

 

Konklusion 

Den form for terapi, der ydes i centrene er en specialiseret og målrettet behandling, der er 

kvalificeret af det relativt store antal borgere, der modtager behandling/rådgivning i centrene. 

Den gennemførte behandling har haft en stor effekt (målt med Cohen’s d) over en étårig periode. 

Dette er dokumenteret i rapporten, der bygger på to peer-reviewede artikler, og er accepteret i 

engelsksprogede fagtidsskrifter. Forekomsten af PTSD er på et år halveret fra 78% til 40%. En 

række psykologiske mål (herunder selvværd) viser tilsvarende positive effekter. Brugen af 

effektive mestringsstrategier er steget betydeligt. Oplevelsen af social støtte er markant 

forbedret, og dette indikerer, at klienterne får et bedre udbytte af deres sociale netværk og nære 

relationer.  

Analysen udpeger de fire faktorer, som var særligt centrale i forklaringen af variationen i PTSD: 

uddannelse, social støtte, undgående tilknytning og brugen af følelsesmæssig (emotionel)  

mestring. Disse faktorer vil være væsentlige at fokusere på i en behandling. Det var ikke muligt ud 

fra evalueringen i delrapport 3 at sige noget om, at behandlingen har haft en gavnlig effekt på 

arbejdsmarkedstilknytning, da der ikke er indkommet nok opfølgende besvarelser. Det ville 

kræve, at projektet havde løbet over længere tid. 



I CSM Syd – Behandlingssektion var der dog igennem årene foretaget en systematisk registrering 

af den enkelte borgers arbejdsmarkedstilknytning ved henholdsvis start og slut af 

behandlingsforløb i centret. Det vurderes således, at behandling via psykoterapi, som foretages i 

CSM Syd – Behandlingssektion, i høj grad er med til at fastholde klienten på arbejdsmarkedet 

eller i uddannelse. Desuden ses en tendens til, at jo længere tid klienten har været sygemeldt 

uden at modtage behandling, jo sværere er det at komme tilbage til uddannelse/det ordinære 

arbejdsmarked eller anden form for beskæftigelse. 

På baggrund af systematiske registreringer af 392 færdigbehandlede klienter ved CSM Syd –    

Behandlingssektion er det muligt at sige følgende om forsørgelsesgrundlaget: 

1) Af de personer, der blev afsluttet i tiårs perioden (2004-2013) var 47 % i arbejde eller under 

uddannelse, og behandlingen var med til at forebygge sygemelding og udstødelse fra 

arbejdsmarkedet. Ved behandlingens afslutning var 49,5 % i arbejde eller under uddannelse. 

2) 14 % var på sygedagpenge ved behandlingens start, og ved slutningen af behandlingen var 55 % 

af disse blevet raskmeldt. Der var 20 % på kontanthjælp ved behandlingens start, hvoraf 25 % gik 

videre til enten arbejde, uddannelse eller pension. 

3) 14 % var på pension ved behandlingsstart.  

4) Knap 3 % var i flexjob eller revalidering ved behandlingens start og 2,3 % på dagpenge. 

Det er Videnscentrets vurdering, at behandling i væsentlig grad er med til at fastholde klienten på 

arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Samtaleforløbene medvirker til øget afklaring i forhold til 

klientens erhvervs-/ generelle funktionsevne, hvilket bl.a. kan belyses ved det antal personer, der 

via behandling i centeret går fra sygedagpenge til erhvervsaktivitet, men også gruppen der går fra 

eksempelvis kontanthjælp til pension. 

Den generelle funktionsevne henviser til etablering og udvikling af forældrekompetence, 

forebyggelse og afhjælpning af psykiatrisk behandlingskrævende problematikker og forebyggelse/ 

led i behandling af alkohol- eller stofmisbrug. 

 

 


