
GÅ-HJEM-MØDE 
Hvordan kommer seksuelle overgreb 
i barndommen til udtryk i voksen-
livet? Hvilken hjælp er der at hente 
som voksen?

Torsdag den 19. september 2013
Kl. 16.00 – 19.00

UC Syddanmark
Campus Aabenraa 
Dr. Margrethes Vej 11-13 
6200 Aabenraa
(Seminaret)

Program
16.00 - 16.05  Velkomst
Ved Annette Feddersen, leder af Aabenraa Selvhjælp.

16.05 - 16.15  Åbningstale
Ved Povl Kylling Petersen, 1. viceborgmester i  
Aabenraa Kommune.

16.15 - 16.45 En personlig fortælling 
Heidi fortæller om hvordan senfølger af barndom-
mens incest ramte hende sent i livet og hvordan 
det har medført en ørkenvandring i det kommunale 
system.

16.45 - 17.30 Hvad er senfølger efter seksuelle 
overgreb?
Følgevirkninger efter seksuelle overgreb under 
opvæksten kan i voksenlivet betyde, at hverdagen 
kompliceres af relatio nelle vanskeligheder, både til 
de nærmeste, arbejds markedet og til sig selv. 

Senfølger efter seksuelle overgreb dækker over en 
række af problematikker, der griber forstyrrende ind 
i den enkeltes måde at kunne håndtere hverdagen 
på. Det drejer sig primært om kompleks PTSD, 
angstlidelser, depression samt tilknytnings- og 
personlighedsforstyrrelser. 

Ved psykologerne Bettina Thomassen og Kirstine 
Boesen fra CSM Syd - Behandlingssektion.

17.30 - 17.45 Pause

17.45 - 18.15 Hvilke muligheder er der for hjælp 
ifølge lovgivningen?
Ved socialrådgiver Malene Kjeldsen, fra CSM Syd - 
Frivilligsektion.

18.15 - 18.30 Hvad koster senfølger samfundet ?
Ved Marianne Munk,  LMSO.

18.30 - 18.50 Ordet er frit!
Panel diskussion ved oplægsholderne.
 
18.50 – 19.00 Fælles opsamling og afslutning

Synlighedsdagen er et åbent arrangement, som 
henvender sig til alle over 18 år. Gratis adgang.  
Med forbehold for ændringer.

www.synlighedsdagen.dk

Spiseforstyrrelser

Stofmisbrug

Frygt for intim kontakt

Selvbeskadigelse
Posttraumatisk Stress Syndrom

Selvmord

Skam og skyldfølelse

Mangel på tillid

Ensomhed
Alkoholmisbrug

Mangel på selvværd

Problemer med at mærke grænser

Konfliktmægling

Gruppeterapi

Væresteder

Individuel terapiS e l v h j æ l p s g r u p p e r

Refugium

Juridisk rådgivning

Familieterapi

Mentorer

Socialrådgivning

B i s i d d e r e

P å r ø r e n d e g r u p p e r

det sætter sine spor...
Arrangører:

http://www.synlighedsdagen.dk
http://aabenraa-selvhjaelp.dk/
http://www.frivilligkolding.dk/

