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BEREDSKABSPLAN 

Ved bekymring, mistanke eller viden om 
fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb 

mod børn og unge
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Forord

Sager, der indeholder voldelige og/eller seksuelle overgreb overfor børn, er altid vanskelige 
at håndtere. De kræver ofte en hurtig stillingtagen til ansvarsfordeling og handling, samt 
en tværfaglig koordineret indsats. Samtidig er det ofte personligt belastende at arbejde 
med dette område, hvorfor det er vigtigt at man som fagperson er klædt godt på.

Det er Center for Familie, der er den centrale og handlende myndighed i sager vedrø-
rende fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. For at varetage denne funktion bedst 
muligt er der i Frederikshavn kommune etableret en omsorgsgruppe med tværfaglig 
repræsentation, som yder konsultativ støtte til planlægning af indsatsen.

Omsorgsgruppen har forfattet denne Beredskabsplan, som vi håber, bliver et godt værktøj 
for os alle. Handlevejledningen bliver løbende tilrettet i forhold til lovgivning og praksis.

Godkendt  af Frederikshavn Byråd januar 2017 
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Målgruppe
Beredskabet henvender sig til alle pro-
fessionelle, der i deres arbejde har kon-
takt med børn og unge under 18 år. Det 
gælder både ledere og ansatte i dagpleje, 
dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, 
klubber, sundhedstjenesten, myndig-
hedsrådgivere, pædagogisk psykologisk 
rådgivning, behandlingstilbud til børn og 
unge og deres familier, den kommunale 
tandpleje, døgninstitutioner, socialpæ-
dagogiske opholdssteder, plejefamilier og 
andre, der er i kontakt med børn og un-
ge under 18 år.

Frederikshavn Kommunes 
Omsorgsgruppe
Omsorgsgruppen er en tværfaglig grup-
pe, organiseret under Center for Familie. 
Gruppen repræsenterer børnesagkyndig 
viden ud fra et socialfagligt, psykologisk, 
pædagogisk og sundhedsfagligt perspek-
tiv. Gruppen kan konsultere Børnehus 
Nord og sagkyndige indenfor Nordjyl-
lands Politi.

Gruppens medlemmer er:
  • Jette Sloth Nielsen, sundhedsplejerske.
  • Mette Bundgaard, psykolog
  •  Mette Jensen, socialrådgiver
  •  Inge Bergstedt Jensen, familietera-

peut, krisecenterleder
 

Omsorgsgruppens opgaver
•   At øge kendskabet til problemstillin-

ger knyttet til voldelige og/eller sek-
suelle overgreb mod børn, blandt 
andet via temadage

•   At yde konsulentbistand i aktuel-
le sager, f.eks. rådgivning, forslag til 
handleplaner, opfølgning og evalu-
ering

•   At udarbejde procedurer for sags-
gange, idet en på forhånd aftalt fast 
struktur for sager, omhandlende vold 
og seksuelle overgreb, vil fremme 
handlemuligheder for at der i løbet 
af kort tid kan formidles hjælp til det 
enkelte barn og familien.
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Definitioner og lovgivning
For at kunne observere og reagere på vi-
den eller mistanke om vold og seksuelle 
overgreb er det nødvendigt at define-
re, hvad der forstås ved vold og seksuelle 
overgreb, og at uddybe de begreber, som 
knytter sig hertil. Definitionerne på de 
følgende sider tager afsæt i de definitio-
ner, som SISO1  anvender for vold og sek-
suelle overgreb.

Det kan også være nyttigt at kende de 
strafferetslige bestemmelser for vold og 
seksuelle overgreb – se de væsentligste 
paragraffer i faktaboksene på de følgen-
de sider.

Det er vigtigt, at du skelner mellem be-
kymring, mistanke og konkret viden i 
relation til voldelige eller seksuelle over-
greb, da det har betydning for, hvordan 
du skal handle

Bekymring 
En bekymring er en fornemmelse af, at 
barnets adfærd er udtryk for problemer 
for barnet eller i dets familie. Her er ikke 
tale om, at man har konkret viden om en 
konkret handling begået af en bestemt 
person. Her er heller ikke tale om bestyr-
ket mistanke. 

                                                                
1SISO – videnscenteret for sociale indsatser ved vold 
og seksuelle overgreb mod børn – er det nationa-
le videnscenter til bekæmpelse af vold og seksuelle 
overgreb mod børn. SISO er en del af Socialstyrelsen

Mistanke 
Mistanke forstås som mere end blot en 
bekymring, og mistanken kan formuleres 
på baggrund af: 
  •   en faglig observation over tid af bar-

nets adfærd og trivsel
  •   barnets egne direkte eller indirekte 

udsagn om hændelser, der har fun-
det sted 

  •   viden, man har erhvervet sig på an-
den vis 

Konkret viden 
Konkret viden handler om, at et kon-
kret barn har været udsat for en konkret 
handling - et fysisk, psykisk eller sek-
suelt overgreb - begået af en eller flere 
personer. Den konkrete viden kan kom-
me af direkte udsagn fra barnet eller fra 
vidner, eller tilståelse fra den, der har 
begået overgrebet. 
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Vold
Vold er en handling eller trussel, der 
uanset formålet kan krænke en anden 
persons integritet, eller som skræmmer, 
smerter eller skader personen – uanset 
om personen er et barn eller en voksen. 
Volden kan have samme effekt på an-
dre personer, der overværer eller overhø-
rer handlingen. Volden kan både være en 
bevidst handling eller en handling, der 
sker i affekt. Uanset typen af vold, der 
begås mod et barn, så er der tale om en 
adfærd fra forældrene eller andre om-
sorgsgivere, som er ødelæggende for el-
ler forhindrer udviklingen af et positivt 
selvbillede hos barnet. Enhver form for 
vold bringer barnets udvikling og sund-
hed i fare.

Strafferetlige bestemmelser i 
relation til vold
Når et barn udsættes for fysisk eller psy-
kisk vold, er der tale om, at barnet ufrivil-
ligt udsættes for en adfærd fra forældrene 
eller andre omsorgsgivere, som kan bringe 
barnets sundhed, udvikling og trivsel i fa-
re. Strafferetligt er vold opdelt i en række 
kategorier af strafbare handlinger med be-
skrivelse af strafferammer, jf. følgende pa-
ragraffer i Straffeloven:

Straffeloven
§ 244. Den, som øver vold eller på anden 
måde angriber en andens legeme, straffes 
med bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af 
særlig rå, brutal eller farlig karakter eller 
gør sig skyldig i mishandling, straffes med 
fængsel indtil 6 år. Har et sådan legemsan-
greb haft betydelig skade på legeme eller 
helbred til følge, skal dette betragtes som 
en særlig skærpende omstændighed.

§ 245a. Den, som ved et legemsangreb med 
eller uden samtykke bortskærer eller på an-
den måde fjerner kvindelige ydre kønsor-
ganer helt eller delvis, straffes med fængsel 
indtil 6 år.

§ 246. Har et legemsangreb været af så grov 
beskaffenhed eller har haft så alvorlige ska-
der eller døden til følge, at der foreligger 
skærpende omstændigheder, kan straffen 
stige til fængsel i 10 år.

Forældreansvarsloven
§ 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryg-
hed. Det skal behandles med respekt for sin 
person og må ikke udsættes for legemlig af-
straffelse eller anden krænkende handling.
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Seksuelle overgreb
Seksuelle overgreb mod børn er karakte-
riseret ved følgende: 
  •  Den voksne udnytter barnets tillid
  •   Det seksuelle overgreb krænker bar-

nets integritet
  •   Det er en handling, som barnet ik-

ke kan forstå eller misforstår, og 
som barnet ikke er modent til at give 
samtykke til

  •   Det seksuelle overgreb er udtryk for 
den voksnes behov og på den voksnes 
betingelser, eller et udtryk for børn 
og unge, der udsætter andre børn og 
unge for seksuelt grænseoverskriden-
de adfærd

  •   Det er en handling, som overskrider 
samfundets lovgivning og den almin-
delige moral

”Seksuelt overgreb er en raffineret og 
ofte skjult form for børnemishandling, 
idet bevisbyrden som oftest beror alene 
på barnets oplevelse..”

Strafferetlige bestemmelser i 
relation til seksuelle overgreb
Ifølge straffeloven er det strafbart at ha-
ve et seksuelt forhold til personer under 15 
år. Den strafferetlige definition af seksuelle 
overgreb findes i straffelovens kapitel 23 og 
24, som omhandler forbrydelser mod køns-
sædeligheden.
Følgende kategorier af handlinger er straf-
bare:

Straffeloven
§ 210. Samleje eller andet seksuelt forhold 
end samleje med slægtning i nedstigende 
linje. Adoptionsforhold sidestilles med bio-
logisk slægtskab. Samleje eller andet seksu-
elt forhold end samleje mellem søskende. 

§ 216. Voldtægt. 

§§ 219, 222, 223, 225. Samleje eller andet sek-
suelt forhold end samleje med et barn un-
der 15 år – dog 18 år, hvis barnet eller den 
unge er betroet til undervisning/opdragelse.
 
§ 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra per-
soner under 18 år. 

§§ 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskræn-
kelse (blotteri, beføling, beluring, verbal 
uterlighed) samt optagelse, besiddelse og 
udbredelse af fotos/film osv. af person un-
der 18 år.

Forældreansvarsloven
§ 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryg-
hed. Det skal behandles med respekt for sin 
person og må ikke udsættes for legemlig af-
straffelse eller anden krænkende handling.
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Troværdighed i forhold til spørgemåden

Åbne spørgsmål                                             Høj troværdighed

A. Åbne/generelle f.eks.: 
Ved du hvorfor du er her i dag?

(Spontant svar, uden yderligere uddybning)

B. Fokuserende/centrerende f.eks.: 
Hvordan har du det med din far?

Hvad sker der, når han er babysitter?

C. Multiple choice (valgmuligheder) f.eks.:
Var du nøgen? 

Eller havde du tøj på?

D. Ja/nej ledende spørgsmål f.eks.:
Havde du tøj på?

E. Ledende f.eks.:
Han tog dit tøj af, ikke?

Han sagde, at du skulle røre ved tissemanden, ikke?

Lukkede spørgsmål                               Lav troværdighed

Må man tale med barnet
Som fagperson kan man blive i tvivl, når 
der opstår en bekymring eller mistan-
ke om vold og seksuelle overgreb mod et 
barn. Hvor meget må man tale med bar-
net? Kommer man til at ødelægge den 
politimæssige efterforskning? Nordjyl-
lands Politi har udarbejdet en kort vej-
ledning til fagpersoner, hvori bl.a. oplyses 
følgende: 

”En del af de fagpersoner, som arbej-
der med børn og pludselig bliver betroet 
en ”hemmelighed”, kan ofte blive usik-
re på, hvad de må snakke med barnet 
om, da de har lært, ”at hvis et barn kom-

mer med udtalelser om mulige overgreb, 
det har været udsat for, skal det anmel-
des til politiet, og så må man ikke snak-
ke med barnet, før barnet er videoafhørt 
af politiet”. 

Det må man godt!

Man må bare ikke ”afhøre” barnet, og 
heller ikke lave sin egen ”videoafhøring”, 
selvom det er gjort i den bedste mening 
og tro på, at det så kan bruges som be-
vis i lighed med politiets videoafhøring. 
Det kan det ikke! Der er særlige regler for, 
hvordan videoafhøring skal foregå og må 
kun udføres af specialuddannet politiper-
sonale.
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Når barnet fortæller at, eksempelvis ”far/
mors kæreste/onkel Peter eller mor har 
rørt ved min tissemand”, er det nød-
vendigt at spørge barnet. Det sker for at 
klarlægge, om det er sket på en uskyl-
dig måde (badesituation, toiletbesøg eller 
lignende) eller om der er grund til bekym-
ring for, at barnet har været udsat for et 
overgreb.

Det kan man gøre ved at bruge ”åb-
ne spørgsmål” med hv-ord. Eksempelvis 
”hvornår gør han/hun det”, ”hvorfor gør 
han/hun det”, ”hvor gør han/hun det”, 
”hvad siger du, når han/hun gør det”, 
”hvad siger mor/far”.

Se i øvrigt troværdighedsskemaet, som il-
lustrerer netop hvordan troværdigheden 
øges, jo mere åbne spørgsmål der anven-
des.

Hvis barnet ved de uddybende spørgs-
mål bekræfter bekymringen, runder man 
samtalen af med at forsikre barnet om, 
at man har hørt hvad barnet siger. Der-
efter fortæller man barnet, at man bliver 
nødt til at fortælle nogen, om det barnet 
har fortalt, så barnet kan blive hjulpet 
til, at det ikke sker igen.”

Tidlig opsporing
Det er skadeligt for børn og unge, at bli-
ve udsat for vold og seksuelle overgreb. 
Derfor er det vigtigt, at fagpersoner så 
tidligt som muligt opsporer og handler, 
hvis der er mistanke eller viden om, at 
børn og unge udsættes for overgreb. 
Det er ofte gennem barnet selv, man får 
viden eller mistanke om overgreb, og 
selvom det sjældent er muligt umiddel-
bart at få be- eller afkræftet mistanken, 
er det vigtigt, at man som fagperson har 

faglig viden om de mulige tegn og reak-
tioner barnet kan udvise. I det følgen-
de gennemgås mulige tegn og reaktioner 
i relation på hhv. vold og seksuelle over-
greb. Der skelnes mellem fysiske, psyki-
ske og sociale og adfærdsmæssige tegn.

Mulige tegn og reaktioner – 
seksuelle overgreb
I nedenstående oversigt beskrives en 
række forskellige mulige tegn og reak-
tioner på seksuelle overgreb. Der skel-
nes mellem fysiske, psykiske og sociale/
adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Der 
sondres ligeledes mellem de tegn og re-
aktioner henholdsvis småbørn, mel-
lemstore børn og teenagere særligt kan 
udvise.
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Mulige fysiske tegn

Småbørn
•   Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning
•   Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning
•   Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning
•  Blærebetændelse, skedekatar
•  Blod i underbukserne
•  Have svært ved at gå eller sidde
•  Mave- og fordøjelsesvanskeligheder
•  Klager over utilpashed
•   Stoppe ting/objekter op i skede- og endetarmsåbning
•  Ufrivillig vandladning, encoprese
•  Revner i mundvige, sår i munden
•   Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme
•   Synkebesvær, ubehag ift. bestemte fødevarer
•  Usædvanlig kropslugt (sæd)
•  Følger ikke normal vækstkurve

Mellemstore børn
Mellemstore børn vil udvise de samme fysiske tegn og symptomer som småbørn. Her-
udover:
•   Psykosomatiske klager over smerter i 
   underlivet, hovedpine, mavepine  
   m.m.
•   Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring
•   Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne

Teenagere
Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore 
børn. Herudover:
•  Tidlig seksuel aktivitet
•  Tidlig graviditet og abort
•   Forsøg på at tilbageholde/ skjule fysisk udvikling
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Mulige psykiske tegn
Småbørn
•  Humørsvingninger
•  Tristhed
•  Angst
•  Uforklarlig gråd, skrigeture
•  Mareridt, bange for at falde i søvn
•   Udvise ligegyldighed, robot-lignende adfærd
•  Ensomhedsfølelse
•  Isolation
•   Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal
•  Mistillid til voksne
•  Utryg tilknytning
•  Dissociation
•  Ukritisk i kontakten til andre

Mellemstore børn
Mellemstore børn vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn. Herudover:
•  Lav selvfølelse
•  Magtesløshed
•  Apati
•  Skyldfølelse
•  Skamfølelse
•  Begyndende depression
•  Indadvendthed

Teenagere
Teenagere vil udvise de samme psykiske tegn og symptomer som småbørn og mel-
lemstore børn. Herudover:
•  Depression
•  Mistillid til andre
•  Manglende identitetsfølelse
•  Forvirret omkring kønsidentitet
•  Forøget skyld- og skamfølelse
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Mulige sociale og 
adfærdsmæssige tegn

Småbørn
•  Ændring i adfærd
•  Seksualiseret adfærd
•  Overdreven/tvangspræget onani
•   Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsmæs-

sigt niveau
•   Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre
•   Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres
•  Regredierende adfærd, babysprog
•   Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide
•  Hyperaktivitet
•  Frustration og vrede
•   Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder
•  Umotiveret gråd
•  Tavshed
•   Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin 

krop

Mellemstore børn
Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn. Her-
udover:
•   Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration
•   Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende
•  Påfaldende påklædning
•   Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ift. egen krop og i relation 

til omgivelserne
•  Begyndende selvdestruktiv adfærd
•  Tab af kompetencer
•   Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb el-

ler afsløring heraf
•  Mobning
•  Begyndende selvmordstanker

Teenagere
Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore 
børn. Herudover:
• Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker- og forsøg
• Spiseforstyrrelser
• Alkohol og stofmisbrug
• Udvise pseudomodenhed
• Hemmelighedsfulde, skamfulde
• Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning
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Mulige tegn og reaktioner – vold
I følgende oversigt beskrives en række 
forskellige mulige tegn og reaktioner på 
vold. Der skelnes mellem fysiske, psyki-
ske og sociale/adfærdsmæssige tegn og 
reaktioner. 

Mulige fysiske tegn
•  Mærker efter slag
•  Brandmærker
•  Sår på kroppen
•  Mærker efter kvælningsforsøg
•   Brud på arme og ben, kraveben eller 

andre knoglebrud
•   Symptomer på ’shaken baby syndrome’
•  Hyppige skadestuebesøg
•  Psykosomatiske klager
•   Vanskeligheder med kropslig kontakt, 

berøring
•  Søvnvanskeligheder

Mulige psykiske tegn
•  Tristhed
•  Indadvendthed
•   Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes
•  Isolation
•  Utryg tilknytning
•  Mistillid til voksne
•  Dissociation
•  Lav selvfølelse
•  Hjælpesløshed, magtesløshed
•  Skyldfølelse, skamfølelse
•  Begyndende depression
•  Manglende identitetsfølelse
•   Svært ved at løsrive sig fra forældre/

løsriver sig for hurtigt
•  Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD)

Mulige sociale og 
adfærdsmæssige tegn

•   Koncentrationsvanskeligheder ift. leg 
og samvær med andre

•   Leg med fx dukker, hvor vold illustreres
•  Vanskeligheder med impulskontrol
•  Indlæringsvanskeligheder
•  Tab af kompetencer
•  Udadreagerende, aggressiv adfærd
•  Følelse af frustration og vrede
•  Hyperaktivitet, hypersensitivitet 
•  Angst
•   Selvdestruktiv og selvskadende adfærd
•   Udvikling af beskyttelsesstrategier for 

at undgå vold eller afsløring heraf
•  Overtilpassethed
•   Vanskeligheder med at regulere følelser
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Handleveje i forhold til grad af 
viden
Graden af viden vil have betydning for, 
hvordan man som fagperson skal agere, 
når man får kendskab til eller mistanke 
om overgreb mod børn og unge. Man kan 
skelne mellem tre typer af viden: 

1. grad: Bekymring 
En bekymring er en diffus oplevelse af, at 
der er noget galt med et barn eller i dets 
familie. Her er ikke tale om, at man har 
konkret viden om en konkret handling 
begået af en bestemt person. Bekymrin-
gen alene bør derfor i første omgang fø-
re til observation af barnet/den unge i en 
periode og evt. samtale med forældre-
ne, med mindre bekymringen går på, om 
forældrene begår overgreb (fysisk, psy-
kisk eller seksuelt) mod barnet/den unge. 
Som medarbejder skal man drøfte sin 
bekymring med sin leder og evt. om-
sorgsgruppen. 

2. grad: Mistanke 
Mistanke forstås som mere end blot en 
bekymring. Mistanken handler fx om, at 
barnet / den unge har været udsat for en 
seksuel grænseoverskridende adfærd el-
ler fysisk eller psykisk voldelig handling 
fra enten en voksen eller et andet barn. 
Mistanken kan opstå på baggrund af en 
nærmere observation af barnet, barnets 
egne udsagn om hændelser, der har fun-
det sted, udsagn fra andre, eller oplys-
ninger man har fået fra anden side. 

Som medarbejder skal man drøfte sin 
mistanke med sin leder og evt. omsorgs-
gruppen. 

3. grad: Viden 
Konkret viden handler om de situationer, 
hvor et barn har været udsat for en kon-
kret handling i form af overgreb fysisk, 

psykisk eller seksuelt, begået af en eller 
flere personer. 

Denne viden kan komme fra udsagn fra 
barnet selv, eller fra vidner eller fra til-
ståelse fra den person, som har udsat 
barnet eller den unge for overgreb. 

Som medarbejder skal man drøfte sin vi-
den med sin leder, og der skal udarbej-
des en underretning

Handlevejs-diagram for fagpersoner
Følgende diagram viser handlevejen for 
fagpersoner ved mistanke eller viden om 
vold og seksuelle overgreb:
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HANDLEVEJ FOR FAGPERSONER VED MISTANKE ELLER KENDSKAB TIL SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagpersoner 

Mistanke mod  
fagpersonale 

Mistanke mod et barn 
under 15 år 

Mistanke mod en eller 
begge forældre 

Mistanke mod anden 
end forældre 

Sagen må IKKE drøftes 
med forældrene 

Overvej i hvilken omfang 
forældrene skal inddrages 

og hvornår

Der rettes direkte henven-
delse til personaleansvarlig 

leder

Overvej i hvilken omfang 
forældrene skal inddrages 

og hvornår

Omsorgsgruppen kan kontaktes for råd og vejledning (både anonymt og ikke 
anonymt) i forhold til fremtidig indsats såvel i forhold til barnet og i forhold til 

familien. 

Intern afklaring  
eventuelt i samarbejde med omsorgsgruppen 

Drøft sagen med din leder 

Leder 

Skriftlig eller mundtlig underretning 
til Familierådgivningen 

Familierådgivningen overtager sagen i hen-
hold til procedure for underretninger 

Ved mistanke eller kendskab til seksuelle overgreb 

Der er ikke grundlag for en underretning og 
det vurderes i den enkelte sag hvad den 
fremadrettede indsats skal være.  

Handlevej for fagpersoner ved mistanke eller 
viden om vold og seksuelle overgreb mod børn

Ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Se særskilt beredskab 
angående dette
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Aktører i det samlede beredskab
Endelig er der udarbejdet en skematisk 
oversigt relevante aktører, både i forhold 
til den forebyggende og opsporende del. 
Se den skematiske oversigt i bilag

Børnehus
Når et barn eller ung har været udsat for 
overgreb eller ved mistanke herom, skal 
myndighedsrådgiver i Center for Familie 
som led i den børnefaglige undersøgelse 
benytte Børnehus Nord i Aalborg, som er 
det børnehus Frederikshavn kommune er 
tilknyttet. I børnehusene håndteres som 
udgangspunkt sager, hvor overgrebet har 
en sådan karakter, at der er behov for 
et samarbejde mellem kommune, poli-
ti og/eller sundhedsvæsen. Det er myn-
dighedsrådgiver i Center for Familie, der 
vurderer, hvorvidt der er tale om en sag, 
der involverer politi og / eller sundheds-
væsenet. Myndighedsrådgiver i Center 
for Familie bevarer myndighedsansvaret 
i forhold til barnet eller den unge under 
hele forløbet i børnehuset. 

Indsatsen i børnehuset består af en ud-
redning og undersøgelse af barnets eller 
den unges forhold med henblik på at af-
dække barnets eller den unges behov for 
særlig støtte foranlediget af overgrebet. 
Undersøgelsen foretages som en del af 
den børnefaglige undersøgelse.

Her kan du søge mere viden
•   Januscentret (Center for udredning, 

behandling, viden og forskning ift. 
børn og unge med seksuelle adfærds-
problemer): http://januscentret.dk/

•   Bekymringsbarometer fra JanusCentret: 
http://januscentret.dk/wp-content/
uploads/Januscentret_bekymringsba-
rometer_online.pdf

•   Vejledningsmateriale fra Socialsty-
relsen: ”Den professionelle tvivl. 
Tegn og reaktioner på seksuel-
le overgreb mod børn og unge”: ht-
tp://socialstyrelsen.dk/udgivelser/
den-professionelle-tvivl-tegn-og-re-
aktioner-pa-seksuelle-over-
greb-mod-born-og-unge

•   Red Barnet Publikation: ”Sårbar og sø-
gende. Viden og værktøjer til at skabe 
dialog med udsatte unge om grænser 
og seksualitet på nettet”: http://www.
sikkerchat.dk/Files/Billeder/Saarbar_
og_s%C3%B8gende.pdf

•   Socialstyrelsen og SISO: http://social-
styrelsen.dk/born/overgreb

•   Vidensportalen: http://vidensportal.dk/

•   Børnehus Nord: http://socialstyrelsen.
dk/filer/born/overgreb/bornehus-fi-
ler/bh-nord/2014-05-06-folder-borne-
hus-nord.pdf

•   Center for seksuelle overgreb, Rigsho-
spitalet: https://www.rigshospitalet.
dk/afdelinger-og-klinikker/julianema-
rie/center-for-seksuelle-overgreb/bo-
ern/Sider/default.aspx
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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