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TEMADAG om senfølger af incest 
og seksuelt misbrug i barndommen

Søndag den 29. september 2013
kl. 11.00 - 15.45

Huset 
Hasserisgade 10 - Loftet
9000  Aalborg

OBS: Gratis transport med DSB i september måned 
mellem Hobro og Frederikshavn.

Program
11.00 – 11.05 Velkomst
Ved dagens konferencier, Karin Dyhr

11.05 – 11.20 Åbningstale
Ved Regionrådsformand Ulla Astman

11.20 – 12.00 Hvad er senfølger?
Marianne Fuusager, psykoterapeut MPF fortæller 
om senfølgerne af seksuelle overgreb og om hvor-
dan seksuelt misbrug og overgreb kan influerer på 
livet efter i forholdet til sig selv og andre.

12.00 – 13.00 Frokostpause
Husets cafe tilbyder brunch, som kan bestilles på 
hjemmesiden: www.huset.dk/husets-cafe 
Sidste dag for forhåndsbestilling er onsdag den 
25/9 2013.

Kl. 13.00 - 13.45 Misbrug
Jan var i en lang årrække afhængig af alkohol, 
stoffer og sex. Han fortæller om, hvordan misbru-
get var en flugt fra smerten, og hvordan han kom 
ud af det ved at bearbejde barndommens seksuelle 
overgreb.

Kl. 13.45 - 14.00 Pause

Kl. 14.00 - 14.45 Selvskade
En kvinde fortæller, hvordan hun blandt andet via 
selvskadende adfærd som barn, ung og voksen 
mestrede at bære på barndommens tabu samt 
om, hvordan et vellykket terapiforløb har ændret 
hendes liv.

Kl. 14.45 - 15.00 Pause

Kl. 15.00 - 15.45 Åben debat
I dialog mellem publikum, paneldeltagere og 
repræsentanter for Landsforeningen Spor, tages 
tanker og spørgsmål op til debat efter dagens 
program.

Kl. 15.45 Tak for i dag og kom godt hjem

Spiseforstyrrelser

Stofmisbrug

Frygt for intim kontakt

SelvbeskadigelsePosttraumatisk Stress Syndrom

Selvmord

Skam og skyldfølelse

Mangel på tillid

EnsomhedAlkoholmisbrug

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


