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Formål og indhold 

Vi mener, at der er brug for en forbedring af det behandlingstilbud, der gives til mennesker 
med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. De får, så vidt vi ved, en “PTSD 
pakke”, men denne rummer for få timer, idet det kræver særlig behandling, særlige 
kompetencer hos behandlerne og betydelig mere tid i pakkerne.

Det er meget komplekse problemstillinger, disse mennesker står med. Der er traumerne, med 
alt hvad der hører hertil, men derudover ofte en personlighedsforstyrrelse som en af følgerne.

Vi ønsker således et særskilt behandlingstilbud til denne gruppe, som rummer mere og andet 
end den PTSD-pakke, de tilbydes i dag. 

Administrationens bemærkninger: 

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er ikke en diagnostisk kategori i sig selv, 
men det behandles i psykiatrien, hvis det har medført en psykisk lidelse. Administrationen 
anbefaler ikke, at der oprettes et særligt behandlingstilbud til mennesker med senfølger efter 
seksuelle overgreb i barndommen. Patienten vil blive behandlet med udgangspunkt i en 
PTSD-behandling, og hvis denne behandling viser sig ikke at virke, kan behandlingen 
forlænges, eller der kan henvises til et tilbud på øget specialiseringsniveau. Det bør i den 
forbindelse også overvejes, om der er stillet den rette diagnose, eller om patienten evt. lider af 
en personlighedsforstyrrelse, depression, angst eller andet. 

Region Hovedstadens Psykiatri har taget initiativ til, at der på nationalt plan ses på 
definitionen af regionsfunktionen for PTSD, som aktuelt er forbeholdt tjenesterelaterede 
traumer. Region Hovedstadens Psykiatri ønsker målgruppen udvidet, så den også kan rumme 
patienter med senfølger efter seksuelle overgreb, hvilket kan gøres inden for de gældende 
rammer.

Til de eksisterende lidelser indenfor det diagnostiske system findes der etablerede og 
evidensbaserede behandlingstilbud. Hvis Region Hovedstadens Psykiatri begynder at 
behandle patienter uden for det diagnostiske system, er der en risiko for at anvende 
behandlinger, som ikke i tilstrækkelig grad er evidensbaserede.



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

2021 2022 2023 2024
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres 

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3).
                        

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

                   

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af 
budgetinitiativer.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger. 
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