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Formål med beregningerne
Cases og metode

Landsforeningen Spor har udarbejdet 3 sæt cases vedrørende 3 personer, som
bliver ramt af senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. For hver af de 3
personer er der opstillet 2 cases. Den ene afspejler et forløb, hvor der ikke
modtages specialiseret behandling og den andet et forløb, hvor der modtages
specialiseret behandling
På baggrund af disse cases har Deloitte udført beregninger, der viser
nutidsværdien af de fremtidige indtægter og udgifter. Der medtages indtægter og
udgifter vedrørende:
•

Lønindkomst

•

Sociale ydelser (der medtages ikke børnebidrag, boligsstøtte, friplads til
daginstitutioner etc.)

•

Behandlings- og uddannelsesomkostninger (der medtages ikke eventuelle
medicinudgifter og udgifter til privatpraktiserende læger)

•

Skat

Resultaterne af beregningerne viser dels samfundets økonomiske gevinst/ tab og
dels personens indkomst efter skat frem til pensionering.
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Forudsætninger for beregningerne

Beregningerne er efter aftale med Landsforeningen Spor baseret på flg.
forudsætninger:

•

Der anvendes 3 forskellige prisudviklinger i beregninger. 3% for løn, 2%
vedrørende behandlingsudgifter og skattegrænser samt 1,5% for sociale
ydelser

•

Finanstilsynet levetidsbenchmark anvendes med en justering af den
observerede dødelighed med en faktor 2,5. Dette er gjort, da den forventede
restlevealder er kortere for psykiatriske patienter. Den anvendte justering
svarer til at den forventede levealder ca. er 7 år kortere

•

De beregnede betalingsrækker diskonteres med en risikofri rentekurve
(EIOPA)

Landsforeningen Spor har estimeret behandlingsudgifterne udfra oplysninger der
er tilgængelige på tilskudsportalen, kommuner, rapport om Centre for Seksuelt
Misbrugte (”CSM”) og Sundhedsstyrelsens takster. I enkelte tilfælde er der
anvendt takster oplyst direkte fra kommuner.
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Case 1: Beskrivelse
Kvinde der får senfølger som 18 årig

Uden specialiseret behandling:

Med specialiseret behandling:

Kvinden oplever en lang række indlæggelser
pga. selvmordsforsøg samt udvikler
efterfølgende personlighedsforstyrrelser og
får symptomer på skizofreni.

Kvinden får efter selvmordsforsøg ydet
specialiseret behandling blandt andet via
CSM.

Udover behandlingerne så får hun
specialiserede botilbud og ender med at få
et længerevarende botilbud efter §108 i
serviceloven.
Hendes sygdomsforløb resulterer i, at hun
efter ressourceforløb får tilkendt
førtidspension i en alder af 33 år

Der gives og specialiseret bostøtte,
netværksstøtte samt supplerende
psykoterapi.
Den specialiserede indsats resulterer i at
kvinden kan færdiggøre sin
ungdomsuddannelse, som blev afbrudt på
grund af senfølgerne og efterfølgende
gennemfører et universitetsstudie som
matematik-økonom.

13 år efter første symptom på senfølgerne
får hun fuldtidsarbejde som akademiker i
staten frem til pensionering. I sit arbejdsliv
får hun løbende diverse specialiseret
bostøtte.
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Case 1: Resultater
Kvinde der får senfølger som 18 årig

Offentlige udgifter
Uden specialbehandling

42,1 mio.kr

6,6 mio.kr

Med specialbehandling

3,1 mio.kr

13,4 mio.kr

38,9 mio.kr

6,8 mio.kr

Besparelse/
Merindkomst
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Case 2: Beskrivelse
Mand der får senfølger som 37 årig

Uden specialiseret behandling:

Med specialiseret behandling:

Manden udvikler et alkoholmisbrug, som
primært bliver behandlet med ambulant
misbrugsbehandling.

Manden starter 2 år efter symptomerne på
senfølgerne op i et intensivt
behandlingsforløb i regi af CSM.

Alkoholmisbruget medfører at han efter
ressourceforløb/ kontanthjælp bevilges
førtidspension. Efter tilkendelse af
førtidspensionen fortsætter manden med
ambulant misbrugsbehandling.

Dette forløb følges op af 3 år i støttegruppe.
Efter 6 års behandling bliver manden
tilkendt fleksjob, og får fleksjob 10 timer
om ugen som sygeplejerske.
Samtidigt starter manden i
selvhjælpsgruppe.
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Case 2: Resultater
Mand der får senfølger som 37 årig

Offentlige udgifter
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skat

Uden specialbehandling

4,7 mio.kr

4,1 mio.kr

Med specialbehandling

3,9 mio.kr

6,2 mio.kr

Besparelse/
Merindkomst

0,8 mio.kr

2,1 mio.kr
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Case 3: Beskrivelse
Kvinde der får senfølger som 25 årig

Uden specialiseret behandling:

Med specialiseret behandling:

Kvinden har psykiske problemer som
konsekvens af misbruget. Disse behandles
dog ikke i psykiatrien.

Kvinden starter op i et intensivt
behandlingsforløb i regi af CSM kort efter
hun får symptomerne på senfølger.

Som konsekvens af senfølgerne, så får hun
først tilkendt sygedagpenge og
efterfølgende ressourceforløb.

Dette forløb følges op af 3 års støttegruppe
og efterfølgende 3 års selvhjælpsgruppe.

I en alder af 40 år tilkendes hun
førtidspension.
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3 år efter opstart på behandlingsforløbet
påbegynder hun en uddannelse som socialog sundhedshjælper. Hun får job som det i
alder 31.
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Case 3: Resultater
Kvinde der får senfølger som 25 årig

Offentlige udgifter
Uden specialbehandling

5,8 mio.kr

5,8 mio.kr

Med specialbehandling

-4,9 mio.kr

10,7 mio.kr

10,7 mio.kr

4,9 mio.kr

Besparelse/
Merindkomst
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