
Sexologisk behandling 

– en mulighed for afsonere, der er dømt 
for seksualforbrydelse

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker at blive henvist til behandling el-
ler ønsker yderligere oplysninger, kan du henven-
de dig til Kriminalforsorgens personale. 

Du er også velkommen til at ringe på telefonråd-
givning for voksne med seksuel interesse i børn – 
tlf.nr.: 65 909 909 – her kan du komme til at tale 
med en behandler.

Adresser på behandlingsstederne

Retspsykiatrisk afsnit
Psykiatrisk afdeling Middelfart
Østre Hougvej 70
5500 Middelfart

Retspsykiatrisk Ambulatorium
Afdeling for retspsykiatri
Århus Universitetshospital, Risskov
Skovagervej 2
8240 Risskov

Sexologisk Klinik
Psykiatrisk Center København
Afsnit RH 7411
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Besøgsadresse: Tagensvej 20, København N

Tavshedspligt og oplysningspligt 
Behandlere har tavshedspligt. Det betyder, at 
indholdet i samtalerne ikke bliver kendt af andre 
end det team, som varetager behandlingen. 
Samtidig skal det understreges, at behandlere 
har oplysningspligt over for kommunen, hvis be-
handleren får mistanke om, at et barn kan være 
i fare. Behandleren har også oplysningspligt over 
for Kriminalforsorgen, hvis eventuelle vilkår bliver 
overtrådt. Det kan f.eks. være, hvis man ikke 
passer behandlingen, undlader at møde op eller 
møder beruset op til samtale, hvis man har et 
alkoholistvilkår. I sådanne tilfælde skal behandle-
ren give Kriminalforsorgen besked.

Kriminalforsorgen kan bede om en udtalelse, 
f.eks. når de skal tage stilling til udgang eller 
prøveløsladelse. Behandleren skal svare på, om 
du er egnet til behandling, om du passer behand-
lingen, og om der er viden eller mistanke om 
kriminel adfærd.   

Det er Kriminalforsorgen, der tager beslutning 
om udgang og prøveløsladelse.

De sociale myndigheder kan stille betingelser for 
din omgang med f.eks. egne børn, hvis de me-
ner, at det er nødvendigt af hensyn til børnene.
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Sexologisk/psykiatrisk be-
handlinger under afsoning

Hvis du afsoner en fængselsstraf og er dømt for 
seksualforbrydelse, er der mulighed for, at du 
kan få sexologisk/psykiatrisk behandling under 
afsoningen. Behandlingen foregår ambulant på 
Retspsykiatrisk afsnit i Middelfart, Retspsykiatrisk 
Ambulatorium i Århus eller på Sexologisk Klinik i 
København. 

Behandlingen foregår typisk én gang om ugen 
og vil oftest vare to år. For dem med længere 
domme kan varigheden blive længere. Der kan 
være tale om både individuel behandling og 
behandling i grupper. Sommetider fortsætter 
behandlingen efter prøveløsladelsen.

Hvem kan få behandling
For at få psykiatrisk/sexologisk behandling er det 
en betingelse, at du selv erkender, at du har et 
problem, som du ønsker at arbejde med. Dette 
problem skal have forbindelse til det, du er dømt 
for.

Behandlingens indhold
Man ved, at mange, der er dømt for seksualfor-
brydelse, har nogle uhensigtsmæssige mønstre i 
deres måde at opfatte sig selv og andre på. Man 
ved også, at mange har svært ved at håndtere 
stress og problemer på en hensigtsmæssig 
måde. Hvis du er lidt nysgerrig efter, om du har 
sådan nogle problemer, og hvis du er lidt i tvivl 
om, hvorvidt du lever dit liv på den mest hen-
sigtsmæssige måde, så kan terapi være noget 
for dig.

Behandlingen indledes med nogle samtaler, hvor 
man ved hjælp af interviews, forskellige spørge-
skemaer og tests får et nuanceret billede af dig 
og din problematik. Ud fra dette vil den fortsatte 
behandling blive tilrettelagt.

Der arbejdes med at forstå den kriminelle 
handling: Hvordan kunne det ske? Hvad er bag-
grunden? Hvilke faktorer har medvirket til, at det 
skete? og i høj grad: Hvordan kan man forhindre, 
at det sker igen?

Behandlingen fokuserer således på hele perso-
nens liv, og man forsøger at arbejde med temaer 
og personlighedsmæssige emner, der måske 
livet igennem har udgjort et problem for den 
person, der er i behandling. Det er håbet, at du 
gennem behandlingen vil blive bedre rustet til 
at klare din tilværelse og dine relationer til andre 
mennesker, sådan at risikoen for en ny strafbar 
handling bliver mindre. 


