
Workshop 3 – torsdag den 29. september. 

 
Lone Gerup Adamsen, cand.psych., aut., specialist og supervisor i psykoterapi, voksne. 
 
Seksuelle overgreb i barndommen – et ofte overset og helt centralt tilknytningstraume med omfattende 
senfølger i voksenlivet 
 

- Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen er en kompleks problematik, der udfordrer den 
professionelle tilgang og går på tværs af diagnoser med traumatisering og relationelle problemer 
som centrale i den psykologiske forståelse. I denne praksisorienterede workshop vil vi fordybe os i 
forståelse af senfølgeproblematikken og arbejde med hvordan den mentaliseringsbaserede praksis 
kan afhjælpe senfølger af ofte årelange seksuelle traumer i barndommen.   

 
Seksuelle overgreb i barndommen er en kompleks traumatisering i stil med definitionen på 

udviklingstraumer, idet overgrebene er gentagne og længerevarende og involverer skade eller svigt fra 

omsorgspersoner eller andre tilsyneladende ansvarlige voksne. Og det karakteristiske ved overgrebene er, 

at de udviklingspsykologisk foregår på sårbare tidspunkter i den ramtes liv og derfor forstyrrer den normale 

udvikling med deraf følgende forandringer i personlighed, emotioner, kroppen og relationer, herunder 

alvorlige vanskeligheder med dissociation, emotionel dysregulering, somatisk lidelse, risiko for 

reviktimisering samt relationel mistillid og oplevelse af fremmedgjorthed under opvæksten.  

Forskningen anslår på trods af ”mørketal”, at der i den danske befolkning findes 2 %, der har været udsat 

for alvorlige seksuelle overgreb i barndommen med enten berøring af kønsdele, forsøg på indtrængen eller 

gennemført seksuel penetration. Forskningen viser endvidere, at det er 60-80%, der udvikler 

behandlingskrævende senfølger. I gennemsnit starter overgrebene i 6 ½ års alderen og finder sted i 7 år. 

Første gang den ramte åbner for, at den skamfulde hemmelighed bliver fortalt er i gennemsnit i mellem 19-

22 års alderen. 

Det er vanskeligt for disse voksne at møde forståelse og hjælp, De kan møde en afvisning af at kunne få 

hjælp til denne problemstilling, og f.eks. møde den indstilling hos familie og professionelle, at det burde de 

være kommet over, da traumerne for langt de fleste er ophørt.  

Seksuelt misbrugte er sammenlignet med ikke-misbrugte fundet at have 2,4 gange så stærke 

associationer til psykopatologi i voksenlivet. Betragtes senfølger diagnostisk finder man en mangfoldighed 

af psykiatriske lidelser som f.eks. PTSD, angst, depression, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, 

selvmordsforsøg, selvskade og misbrug. Man ser et komplekst symptombillede, der på en måde falder på 

tværs af alle diagnosekategorier eller imellem stolene i forhold til netop deres centrale udviklingstraume, 

der ikke behandlingsmæssigt kan finde plads i det etablerede psykiatriske behandlingssystem. 

Grundlæggende vanskeligheder i senfølgeproblematikken kan psykologisk set forstås som kompleks 

traumatisering der indbefatter gennemgribende vanskeligheder med affektregulering, selvstruktur og 

relationer til andre.  

 

Mentaliseringsbaseret terapi og holdning udvikledes omkring Anna Freud Centre i London med Peter 

Fonagy og A. Bateman, J. Allen m.fl. som grundlæggere. Den blev udviklet til behandling af Borderline 

personlighedsforstyrrelsen, hvor man ætiologisk finder en overhyppighed af seksuelle overgreb og utryg 

tilknytning. Denne behandlingsform karakteriseres af en vægtning af alliancen og et ligeværdigt samarbejde 

med fokus på forståelse af eget sind udefra og andres sind indefra og omvendt. Metoden har vist at have 

stor betydning for bedring af affektregulering, selvforhold og evne til at indgå relationer. Og at den 



opnåede bedring fortsætter efter endt behandling. Suppleret med Jon Allens begreb og tilgang til 

”tilknytningstraumer” som endnu en meningsfuld forståelsesramme for voksne med senfølger af seksuelle 

overgreb, kan den mentaliserende holdning hjælpe i behandling og tilgang til målgruppen.  

 

At have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen er en alvorlig problemstilling og tung livshistorie, 

hvor ”offeret” rammes af samfundets tendens til tabuisering og stigmatisering og en berøringsangst og 

manglende viden på området. Området har de senere år fået en vis bevågenhed som konkret har udmøntet 

sig ved etableringen af regionale Børnehuse, der hjælper udsatte børn og unge, og et satspuljeforlig, som 

har skabt tre mindre Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM) i henholdsvis København, Odense og Aarhus. Her 

tilbydes målgruppen voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen frivillig rådgivning, 

socialrådgivning og gratis psykologbehandling. På samme tid er der aktuelt sket en reduktion af midlerne til 

behandling, da man ved årsskiftet 2015/16 nedlagde Psykologordningen uden at hæve midlerne til 

senfølgecentrene.  

 

Lone Gerup Adamsen er leder og psykolog i CSM Midt Nord, Center for Seksuelt Misbrugte, og er desuden 
Diplomeret gruppeanalytiker samt bestyrelsesmedlem i Institut for Mentalisering.  
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