
TEMAEFTERMIDDAG 
om senfølger af incest og seksuelt 
misbrug i barndommen

Torsdag den 24. september 2015

Kl. 13.00 - 16.00 

Odense Universitetshospital
Psykiatrisk Afdeling Odense
J.B. Winsløwsvej, 5000 Odense C
Blok 1, indgang 220, Auditorium

Program
Kl. 13.00 - 13.10 Velkomst og præsentation 
af dagens program
Ved bestyrelsesformand Lise Christiansen og 
daglig leder Birgit Madsen, Center for 
Seksuelt Misbrugte Syd - Frivilligsektion.

Kl. 13.10 - 14.00 Resiliens
Oplæg om menneskers evne til at mestre 
svære livsomstændigheder bl.a. via barnets 
og den voksnes kreativitet. Ved aut. psykolog 
Marian Bridget Connolly og Rikke, Spor.

Kl. 14.00 - 14.15 Pause

Kl. 14.15 - 15.25 Skam
Vi har i krop og nervesystem en medfødt 
skam, der er sund og hensigtsmæssig.  Skam 
er knyttet til selvet, så samtidig med at vi 
lærer verden at kende, dannes også vores 
selvforståelse. Forkrøbles vores selvforståelse 
som følge af omsorgssvigt, kan det føre til en 
skambaseret personlighed med lavt selvværd 
og forkerthedsfølelse til følge.

Ved cand.psych., specialist og supervisor 
i psykoterapi Lars J. Sørensen. Forfatter 
til bøgerne Smertegrænsen og Skam – 
sjælemord.

Kl. 15.25 - 15.40 Det sætter sine spor... 
Præsentation af Spor - Landsforeningen for 
voksne med senfølger af seksuelle overgreb. 
Ved Helle Borrowman, formand.

Kl. 15.45 - 16.00
Spørgsmål og afslutning – Tak for i dag

Med forbehold for ændringer

det sætter sine spor...

Arrangør: Center for Seksuelt Misbrugte Syd
CSM Syd - Frivilligsektion          CSM Syd – Behandlingssektion
Kongensgade 72, 1. sal           Mageløs 1, 2. sal tv.
5000 Odense C            5000 Odense C
Tlf. 66 14 66 33           Tlf. 63 11 07 12
www.csm-syd-frivillighed.dk          www.csm-syd-behandling.dk
 

Konfliktmægling

Gruppeterapi

Tid, ro og tryghed

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

Væresteder

Juridisk rådgivning

Familieterapi

Bisiddere

Socialrådgivning

K r o p s t e r a p i

P å r ø r e n d e g r u p p e r

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

http://synlighedsdagen.dk
http://landsforeningen-spor.dk
http://landsforeningen-spor.dk
http://www.csm-syd-frivillighed.dk
http://www.csm-syd-behandling.dk
http://www.csm-syd-frivillighed.dk 
http://www.csm-syd-behandling.dk

