
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.09.2015 stillet følgende spørgsmål 

nr. 95 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 95: 

”Vil ministeren kommentere Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger af sek-

suelle overgrebs materiale, jf. SOU alm. del – bilag 29, med henblik på at overveje at 

udarbejde en national og tværsektoriel strategi på området for senfølger af seksuelle 

overgreb i barndommen ud fra samme princip, som den strategi, der er udarbejdet i 

Grønland?” 

Svar: 

Den grønlandske handlingsplan vedrørende senfølger af seksuelle overgreb i barn-

dommen, som blev lanceret af det grønlandske Departement for Familie, Kultur, Kirke 

og Ligestilling i 2012, er et interessant produkt, som er med til at sætte senfølger efter 

seksuelle overgreb i barndommen på den politiske dagsorden i Grønland.  

 

Den grønlandske handlingsplan består af en behandlende del, en kompetenceudvi-

dende del og en undersøgende/oplysende del. Hovedparten af handlingsplanen er 

fokuseret på behandlingstilbud til voksne med børn i form af et rejsehold, der påbe-

gyndte sit arbejde i 2013. Rejseholdet tilbyder behandling til borgere i de grønlandske 

byer og vil evt. på længere sigt udvide behandlingstilbuddet til bygderne. Jeg kan i 

øvrigt oplyse, at der i regi af Nordisk Råds Velfærdsudvalg er fremsat et forslag om at 

lave en rapport om "Grønlandsmodellen-Rejseholdet". 

 

I Danmark har vi organiseret indsatsen til mennesker med senfølger efter seksuelle 

overgreb på en anden måde, hvilket også skal ses i lyset af, at Danmark ikke på 

samme måde som Grønland er udfordret af store geografiske afstande. Der blev med 

satspuljeaftalen for 2012 bl.a. afsat midler til tre regionale centre for seksuelt misbrug-

te, som er geografisk placeret i hovedstaden, Odense og Aarhus. De tre regionale 

centre tilbyder behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i 

barndommen, men har også en socialfaglig indsats samt en frivilligdel. Det er desuden 

muligt for målgruppen at få tilskud til psykologbehandling gennem den psykologord-

ning, der eksisterer på sundhedsområdet.   

 

På den baggrund mener jeg ikke, at der er brug for yderligere tiltag i form af en natio-

nal strategi på området.  
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