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Ydelseskatalog for Rådgivningscentret 2022 

 

Specialiserede ydelser i forhold til børn og unge med problemstillinger omkring seksuelle overgreb, seksualiseret 
adfærd, tab, traumer, sorg, krise, vold i nære relationer samt konflikter mellem forældre.  

Rådgivningscentrets ydelser grupperes i tre niveauer (se beskrivelse). Der er mulighed for at henvise i henhold til Ser-

vicelovens §11, stk.3, §52, stk.3, nr.3 og §76, stk.3, nr.4 (efterværn) på alle tre niveauer.   

 

 Ydelse / beskrivelse Dagstakst med 
abonnement 

Dagtakst uden 
abonnement 

Basis-
ydelse 

Retter sig mod børn og unge, som har brug for et behandlingsfor-

løb og supplerende netværksarbejde. Der er som udgangspunkt al-

tid knyttet to behandlere til denne type indsats.  

Ydelsen består af individuelle behandlingssamtaler, familiesamta-
ler (inklusiv pleje- og aflastningsfamilier), forældresamtaler, net-
værkssamtaler og netværksarbejde.  

Antallet af samtaler reguleres efter behov og vil gennemsnitligt 
ligge på et omfang af samtaler hver 2. uge/to behandlere. 
 

 

161 kr. 

 

193 kr. 

Basis-
ydelse + 

Retter sig mod børn og unge, hvor det vurderes, at barnet eller 
den unge har brug for en flerleddet indsats og/eller en særlig ind-
sats i forhold til netværksarbejdet.  

Ydelserne er de samme som på Basisydelse, men indsatsen supple-
res med ekstra ydelser, som bl.a. omfatter en (og i specifikke til-
fælde) flere af nedenstående eksempler:  

- Udarbejdelse af psykologisk undersøgelse og/eller udred-
ning.  

- Gruppebehandling for børn og unge og/eller omsorgsper-
soner. 

- Supervision af professionelle omkring barnet, den unge 
og familierne - eksempelvis psykologer, sagsbehandlere, 
konsulenter, lærere, pædagoger og plejefamilier. 

Ud over den særlige indsats vil antallet af samtaler reguleres efter 
behov og gennemsnitlig ligge på et omfang af samtaler hver 2. 
uge/to behandlere. 
 

 

322 kr. 

 

386 kr. 

Lille basis-
ydelse 

Retter sig mod børn og unge, som har brug for et mindre inten-
sivt/omfattende behandlingsforløb, f.eks. i udfasningen af et be-
handlingsforløb, hvor der er behov for en indsats for at fastholde 
den positive udvikling, som barnet eller den unge er i og/eller i for-
bindelse med opstart og gennemførsel af en generelt mindre om-
fattende indsats. 

Der er som udgangspunkt tilknyttet en behandler.  
 

 

81 kr. 

 
 
 

 

97 kr. 
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Udredning Psykosocial udredning af børn og unge med seksuelt bekymrende 
adfærd. 

Udredningen vil typisk bestå af følgende elementer: 

• Indledende møde 

• Psykologisk undersøgelse af barnet/den unge 

• Kliniske interviews og seksuel udviklingshistorie med bar-
net/den unge 

• Samtale med forældre 

• Netværksinterviews med eksempelvis, skole, institution 
eller plejeforældre 

• Risikovurdering for tilbagefald af seksuelt krænkende ad-
færd 

• Afsluttende møde 

Udredningsforløbet vil altid udmønte sig i udarbejdelse af en skrift-
lig rapport.  
 

 

55.000 kr. 

 

60.000 kr. 

Undervis-
ning 

For eksempel om seksuelle overgreb, børns seksuelle udvikling, 
samtaler med børn og unge, børn og unge med seksuelt bekym-
rende adfærd. 
 

20.000 kr. 
(7 timer) 

20.000 kr. 
(7 timer) 

Supervi-
sion / kon-
sultation 

Til psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger og 
andre faggrupper, der arbejder med børn, unge og familier. 

 

1.700 kr. pr. 
time ved en  

supervisor 

2.000 kr. pr. 
time ved en su-

pervisor 

Ved særligt tilrettelagte forløb aftales prisen nærmere med Rådgivningscentret  

VISO opgaver løses gennem henvisning fra Socialstyrelsen. 
 
Opgaverne omfatter hovedsageligt målgrupperne: 

• Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.  

• Børn og unge, som selv har udsat andre børn eller unge for seksuelle overgreb.  

• Børn og unge, der har været udsat for traumatiske tab ved for eksempel ulykke, mord eller selvmord.   

• Børn og unge, der oplever vold i nære relationer. 

• Børn og unge, hvor der er tvivl om problemernes indhold og omfang.  

• Børn og unge med komplekse problemstillinger, eksempelvis børn og unge, der er i en situation præget af 
voldsomme konflikter mellem forældre. 

  

 
Børn på krisecentre: Psykologsamtaler tilbydes børn og unge i henhold til Servicelovens §109, stk. 8 
 

 

 
Beredskab: Krisebehandling og/eller konsultativ bistand i forbindelse med mistanke eller viden om seksuelle over-
greb/vold i skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner m.v. 
 

 


