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Kvistens straksforløb for senfølgeramte 
 

Hvad er et straksforløb: 
Straksforløb i Kvisten er et intensivt psykoterapeu-

tisk forløb for voksne med senfølger efter seksu-

elle overgreb. Forløbet har fokus på de udfordrin-

ger, som senfølger efter seksuelle overgreb skaber 

for borgeren i forhold til at være på arbejdsmarke-

det, gennemføre en uddannelse, løfte forældre-

rollen mv.  

Straksforløbet kan startes op inden for en uge ef-

ter visitation hos Kvisten.  

Målgruppe:  
Voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle 

overgreb, som er foregået inden det fyldte 18. år. 

Borgere henvises til straksforløb i Kvisten fra kom-

munernes børne- og familieafdelinger, jobcentre, 

misbrugsbehandling, socialpsykiatri og fra Krimi-

nalforsorgen mm. 

Lovhjemmel til tilbud: 
Social- og Ældreministeriet beskriver, hvilke mu-

ligheder der er efter Serviceloven for at give til-

bud til voksne borgere med senfølger efter seksu-

elle overgreb: 

Link til Social- og Ældreministeriets beskrivelse af 

lovhjemmel 

Hvad er senfølger:  
Senfølger er en samlet betegnelse for en lang 

række sociale, mentale, psykiske og fysiske lidelser 

og problemstillinger. De kan opstå, når fortrængte 

traumer efter seksuelle overgreb i barndom og 

ungdom trænger op i bevidstheden hos ofret.   

Læs mere om senfølger på Kvistens hjemmeside. 

Varighed: 
Forløbet strækker sig over 10 uger med ugentlige 

sessioner. Der er dog mulighed for at forlænge for-

løbet, hvis vi sammen vurderer, at det kan gavne 

borgeren. Forløbet kan forlænges med 5 eller 10 

sessioner ad gangen. 

Visitation: 
Borgeren skal visiteres hos Kvisten for, at vi kan 

vurdere, om et straksforløb er den rette behand-

ling. Visitationssamtalen med borgeren varetages 

af en af vores faste visitatorer, der alle er erfarne, 

uddannede psykoterapeuter.  

Visitator træffes på tlf. 88 44 81 41 mandag-tors-

dag kl. 10-14. 

Betaling: 
950 kr. pr. session. En session varer typisk en time. 

Til sagsbehandleren: Hvis borgeren - mod forvent-

ning - trækker sig fra samtalerne efter de første tre 

gange, returnerer vi halvdelen af det samlede be-

løb for straksforløbet. 

Evt. statusbeskrivelse kan tilkøbes for 950 kr. 

Hvem står for behandlingen: 
Kvistens behandlere er alle uddannet psykotera-

peut eller psykolog med psykoterapeutisk specia-

lisering. Kvistens behandlere har desuden deltaget 

i efteruddannelse og kurser i Kvistens regi og der-

med opnået særlige kompetencer i at behandle 

voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, 

bl.a. inden for traumebehandling.  

Alle Kvistens behandlere modtager løbende super-

vision. 

Har du spørgsmål? 
Du kan kontakte en af Kvistens visitatorer for at få 

uddybende information og svar på spørgsmål: 

Tlf. 88 44 81 41 mandag-torsdag kl. 10-14. 

Du kan også skrive til info@kvistene.dk 
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