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Indledning
Hvidovre Kommune har udarbejdet denne lovpligtige beredskabsplan til forebyggelse, tidlig 
opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Den formidler de lovmæs-
sige krav på området, beskriver handleveje for medarbejdere og ledere på Børne- og Unge-
området i Hvidovre Kommune, når der opstår mistanke eller viden om overgreb og beskriver, 
hvordan det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i kommunen fungerer. 

Beredskabet tager udgangspunkt i Barnets Reform, Overgrebspakken fra 2013 samt Hvidovre 
Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik. Den sammenhængende børne- og 
ungepolitik er det fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre 
Kommune. 
Beredskabet er en fælles ramme for, hvordan vi i Hvidovre Kommune ønsker, at alle, der har 
med børn og unge at gøre, skal handle. Vi skal sikre, at børn og unge i Hvidovre får de bedste 
forudsætninger for en tryg opvækst – og sammen skal vi være de bedste til at udvikle dem. 

Overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unges trivsel og deres fysiske, 
psykiske og sociale udvikling. Som fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge 
og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og 
unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Vi må derfor aldrig acceptere eller ignorere overgreb. Som fagpersoner i Hvidovre Kommune 
har vi et fælles ansvar for at beskytte børn og unge, så det ikke sker – og bidrage til, at vi så 
tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold 
eller seksuelle overgreb. 

Målet med beredskabsplanen
Denne beredskabsplan beskriver handlevejene i de situationer, hvor der er bekymring, mis-
tanke eller viden om overgreb. Formålet med beredskabsplanen er: 
• at fagpersoner har et systematisk fokus på at forebygge, at overgreb finder sted.
• at fagpersoner har tilstrækkelige viden og kompetencer til at opspore børn, der er udsat 

for overgreb.
• at fagpersoner bliver i stand til at reagere og håndtere sager, hvor børn udsættes for vold 

og seksuelle overgreb. 
• at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.

Beredskabet er første gang  
udarbejdet i 2007

Det er siden revideret i henholdsvis 
2012, 2016 og 2021

Det er politisk godkendt i 2021

Næste revision af beredskabet 
 skal foretages i 2025
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Målgruppe og  
definitioner
Målgruppe
Beredskabsplanen henvender sig til dig som fagperson, der i dit arbejde har kontakt med børn 
og unge under 18 år. Det gælder både ledere, ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritids-
ordninger og klubber, hele fritidsområdet, sundhedsplejen, familierådgivere, PPR (pædagogisk 
psykologisk rådgivning), behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale 
tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der i 
kraft af deres arbejde er i kontakt med børn og unge under 18 år. 

For at kunne forebygge eller stoppe overgreb mod børn og unge er det nødvendigt, at du 
som fagperson har tilstrækkeligt kendskab til, hvad overgreb er. Du skal være opmærksom på, 
hvilke regler der gælder, og hvordan du skal forholde dig, hvis du opdager/ser/hører noget, 
der tyder på overgreb. 

Det er vigtigt, at alle, der beskæftiger sig med børn og unge, er fortrolige med de forventnin-
ger og muligheder, der er for at handle i sager om overgreb, fordi reglerne og procedurerne 
ved disse forhold er væsentlig anderledes end i andre sager. 

• Vær opmærksom på, hvem du må tale med sagen om. 
• Vær opmærksom på, hvornår og til hvem du videregiver oplysninger.
• Gå til din leder for sparring. 
• Du kan du altid få sparring af Modtagerteamet i Familierådgivningen.

Som offentl ig ansat har du skærpet underretningspl igt 
Alle offentlige ansatte har en udvidet pligt til at underrette, hvis de gennem deres arbejde får kendskab 
til eller grund til at antage, at et barn eller ung har behov for særlig hjælp og støtte. Se underretnings-
skema bagerst i beredskabsplanen. 

Du kan altid, når du er i 

tvivl, søge vejledning hos Modta-

gerteamet i Familierådgivningen 

på telefon 3639 3941 / 9351 6192
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Definitioner
For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er 
det en hjælp nærmere at definere, hvad der forstås ved både fysisk vold og psykisk vold, samt 
seksuelle overgreb. 

Hvidovre Kommune tager afsæt i de definitioner, der anvendes af SISO (det nationale vi-
denscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge). 

Beredskabet omhandler både overgreb, som kan være begået af nære omsorgspersoner, 
overgreb begået af børn og unge, og overgreb begået af ansatte eller ukendte. Og over-
grebene kan foregå i mange forskellige arenaer, både hjemme, i skolen, på institutioner og 
virtuelt fx på de sociale medier. 

Definition af seksuelle overgreb

Et seksuelt overgreb er, når en person 
udsættes for en seksuel krænkelse. 
Et seksuelt overgreb er en handling 
rettet mod et barn, hvor en voksen, et 
andet barn eller en ung i kraft af magt, 
ansvar eller ved at have opnået en 
tillidsfuld relation udnytter barnet til at 
indgå i seksuelle aktiviteter. Seksuelle 
overgreb kan være alt fra sproglig chi-
kane, over digitale sexkrænkelser via 
nettet, til fysiske seksuelle overgreb. 
Seksuelle overgreb skader barnet og 
bringer dets udvikling og sundhed i 
fare. Desuden skades barnets evne til 
at indgå tillidsfuldt i relationer og danne 
et positivt selvbillede. 

Definition af fysisk vold
 
Fysisk vold i nære relationer er en 
handling eller hændelse, hvor foræl-
deren, den primære omsorgsgiver 
eller den fagperson eller frivillige, i hvis 
varetægt barnet er overladt, smerter 
eller skader barnet, og krænker dets 
integritet fysisk og psykisk. Volden kan 
komme til udtryk ved handlinger som fx 
at slå, sparke, ruske, bide, kvæle, skol-
de, brænde eller forgifte barnet. Volden 
kan være en intenderet handling eller 
ske i affekt. Der kan være tale om en 
enkeltstående handling eller gentagne 
episoder. Fysisk vold er ødelæggende 
for eller forhindrer udviklingen af et po-
sitivt selvbillede hos barnet, og bringer 
dets udvikling og sundhed i fare.

Definition af psykisk vold
 
Psykisk vold i nære relationer er et gentagent mønster af handlinger eller hændelser, 
hvori forælderen eller den primære omsorgsgiver formidler til barnet, at det fx er værdi-
løst, mislykket, utilstrækkeligt, uelsket, eller uønsket. Psykisk vold kan komme til udtryk 
gennem verbale og ikke verbale handlinger, der afviser og nedgør barnet; der udnytter 
og opfordrer til asocial adfærd; der truer og skræmmer det; eller ved at isolere barnet, 
så det frarøves muligheden for at få sit behov for samspil med andre opfyldt. Den psyki-
ske vold kan være begået af personer i barnets hjem eller af fagpersoner eller frivillige, 
i hvis varetægt barnet befinder sig. Psykisk vold er ødelæggende for, eller forhindrer 
udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet, og bringer dets udvikling og sundhed i 
fare.
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forebyggelse af 
vold og seksuelle 
overgreb

Det er vigtigt at forebygge, at børn og unge i Hvidovre Kommune bliver udsat for overgreb, 
dvs. forhindre at overgreb overhovedet finder sted, eller at overgrebene gentager sig. 

Opgaven med at forebygge overgreb mod børn og unge foregår særligt i det direkte pædago-
giske arbejde med børnene og de unge, fx i dagtilbud, på skoler eller i døgntilbud. 

Forebyggelse af overgreb udfordrer både de organisatoriske rammer, din viden som fagper-
son, samt dine personlige forudsætninger og barrierer. Det er også vigtigt, at der i personale-
gruppen er plads til drøftelser af tanker og fokus på at skabe en åben dialog om forebyggelse 
af overgreb og rammerne herfor.

Det forebyggende arbejde i dagtilbuddet, på skolen eller anbringelsesstedet samt mellem 
børnene kan understøttes af mange veje. Bl.a.: 
• Gode procedurer ved ansættelse, herunder indhentning af referencer og børneattester
• Grundig introduktion til nye medarbejdere til regler, rammer og politikker
• Åben dialog på skoler og i dagtilbud om det kommunale beredskab
• Tydelige rammer for samværs- og omgangsformer, sprog og påklædning 
• Tydelige rammer og regler for brugen af digitale og sociale medier
• I det pædagogiske arbejde med børnene og de unge – bl.a. med fokus på konflikthåndte-

ring, grænser, at turde sige fra, retten til egen krop, digital dannelse mv. 
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Hvordan kan vi understøtte forebyggelse af vold og overgreb?

Nogle af de spørgsmål, som man f.eks. kunne stille for at sætte emnet på dagsordenen 
og en refleksion i gang på arbejdspladsen, kunne være:

• Har vi her på institutionen den nødvendige viden om børns seksualitet? Og hvordan 
arbejder vi med det?  

• Hvordan er normerne omkring sprog og omgangsformer børn/unge imellem? Og 
mellem de voksne og børnene/de unge? 

• Har vi en politik for samværs- eller omgangsformer, brug af digitale medier, en sek-
sualpolitik m.m.?  

• Hvordan snakker vi med børnene/de unge om god digital adfærd?  

• Oplyser vi børnene/de unge om muligheder for at søge rådgivning hos fx Red Bar-
net, Børnetelefonen, Sex og Samfund?   

• Hvornår er man som fagperson alene med børn, og hvordan er man det?  

• Hvornår er et større barns fysiske interesse for et mindre barn naturlig og i orden?  

• Hvornår har vold en karakter, hvor vi skal reagere?  

• Er det i orden, at forældre taler grimt og nedsættende til deres børn? Eller taler 
hårdt til barnet i en opkørt situation?  

• Hvordan reagerer og handler man selv, hvis man får mistanke om et overgreb?
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Tidlig opsporing af 
vold og seksuelle  
overgreb 
Det er skadeligt for børn og unge, at blive udsat for vold og seksuelle overgreb, derfor er det 
vigtigt, at du som fagperson så tidligt som muligt opsporer og handler, hvis du har mistanke 
eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for overgreb. De børn og unge, der har været 
udsat for vold eller seksuelle overgreb, skal tilbydes en kvalificeret indsats, så følgevirknin-
gerne af overgrebene mindskes og gentagelse forhindres.

Som fagperson skal du derfor have den nødvendige viden om overgreb og kunne tilbyde den 
nødvendige faglige støtte, så du er klædt på til at være i kontakt med og støtte barnet, når 
der er mistanke om, at barnet har været udsat for overgreb. Den faglige opmærksomhed skal 
være skærpet og den faglige viden på området opdateret.

Seksuelle overgreb og vold mod børn og unge er ofte omgærdet af tavshed og hemmelighol-
delse og kan foregå gennem længere tid, uden at omgivelserne får kendskab til det. Det kan 
derfor være en vanskelig og kompleks opgave at opspore overgreb mod børn og unge. Bar-
net udviser måske nogle tegn og reaktioner eller kommer med udsagn om overgreb. Barnet 
har brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til 
de udsagn, barnet kommer med, eller de tegn og reaktioner, som barnet udviser. 

Det er en væsentlig del af en opsporingsproces at tale med barnet ved at opfange barnets 
egne initiativer til at fortælle, hvad de er udsat for, eller selv tage initiativ til at tale med barnet, 
hvis barnet udviser bekymrende adfærd eller tegn på mistrivsel. Som fagperson er det derfor 
vigtigt, at du dels har en faglig viden om de mulige tegn og reaktioner, som et barn og en ung 
kan udvise, og dels har en viden om de processer, der ligger bag afdækningen af et overgreb.
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Tegn og reaktioner - mulige signaler
Børn og unges tegn og reaktioner på overgreb er komplekse, flertydige og kan være præget 
af en lang række forskellige faktorer. Der kan indgå både somatiske, psykologiske og sociale 
aspekter i et barns eller ungs bekymrende adfærd eller mistrivsel. Samtidig er det vigtigt at være 
opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med tegn på over-
greb. Tegn på mistrivsel kan fx også vise sig ved andre belastende oplevelser i barnets eller den 
unges tilværelse som fx skilsmisse, et nært familiemedlems sygdom/ død, skoleproblemer mv. 
Manglende trivsel kan også være tegn på andre former for omsorgssvigt, ligesom det kan være 
udtryk for, at barnet eller den unge ikke får dækket sine fundamentale udviklingsbehov.

Derfor er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde en facitliste, der rummer tegn 
og reaktioner, som kan bruges som tjekliste, når du har en mistanke og er i tvivl. Beskrivelsen 
nedenfor af mulige tegn og reaktioner skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. Den fag-
lige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, vi har om det konkrete 
barn og dets familie.

FORSKELLIGE TEGN OG REAKTIONER

Mulige adfærdsmæssige tegn på vold eller seksuelle overgreb 
• Ændring af adfærd – pludseligt eller over tid 
• Aggressiv og/eller udadreagerende adfærd
• Indadreagerende adfærd, selvisolerende og/eller social fobi
• Påklædning og kropsholdning fx udfordrende og seksualiserende tøj eller tøj der skju-

ler blå mærker
• Overansvarlighed for familien, ”små voksne”
• Opmærksomheds-, koncentrations- og indlæringsproblemer på trods af god bega-

velse
• Hyperaktivitet og -sensitivitet
• (Selv)destruktiv adfærd, misbrug, søvn- og spiseforstyrrelser 
• Påfaldende seksualiserende adfærd 
• Frygt/modvilje mod bestemte personer/steder
• Manglende empati (indfølingsevne)
• Skoleproblemer, mange forsømmelser fra skole eller institution
• Modstand i forhold til at bade sammen med de andre

Mulige psykiske tegn på vold eller seksuelle overgreb 
• Behagesyge
• Tavshed/tristhed, indadvendthed/isolation 
• Tilknytningsproblemer, mistillid til andre, lav selvfølelse/selvværd
• Hjælpeløshed, magtesløshed
• Angst, depression (trist, virker træt og opgivende)
• Mareridt, PTSD-symptomer
• Skyld- og skamfølelse, hemmelighedsfuld 
• Spiseproblemer (specielt piger, men også drenge)
• Identitetsvanskeligheder 
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Mulige fysiske tegn og reaktioner på...

... fysisk vold: 

• Mærker efter slag 
eller kvælningsfor-
søg, brændemær-
ker, sår på kroppen 
eller lignende 

• Skader efter rusk, 
kast og spark

• Brud på arme, ben, 
kraveben eller an-
dre knoglebrud

• Hyppige skadestue-
besøg

• Overreaktion på 
pludselige bevæ-
gelser 

... psykisk vold: 

• Fysiske og adfærds-
mæssige udvik-
lingsforsinkelser

• Allergier, astma og 
andre åndedrætsli-
delser

• Livsbetinget risiko-
adfærd i ungdoms-
årene.

... seksuelt overgreb:

• Små og store flænger og rifter i 
mundvige, skede og tarmåbning

• Rødmen omkring skedeåbning, 
endetarm samt blødning derfra

• Opsvulmethed, udflåd, hyppig 
blærebetændelse 

• Kønssygdom (gonoré, klamydia, 
herpes) på kønsorganerne

• Smerter ved afføring, ufrivillig 
vandladning/afføring (ved større 
børn og unge, som er blevet uren-
lige)

• Forskellige somatiske lidelser, ho-
vedpine, mave- og underlivssmer-
ter, lammelser, synkebesvær

• Vanskeligheder med kropslig kon-
takt, berøring, manglende blufær-
dighed

• Påfaldende kropslugt af eksem-
pelvis sæd

• Tidlig seksuel aktivitet, graviditet 
eller abort

Fokus på særlige børnegrupper
Udover at være opmærksom på tegn og reaktioner på overgreb, som børn kan udvise, er det 
væsentligt at have kendskab til, hvad der gør børn særligt sårbare i relation til vold og seksu-
elle overgreb. Tre grupper af børn kan overordnet siges at være i særlig risiko, nemlig børn og 
unge med handicap, børn og unge anbragt udenfor hjemmet og socialt udsatte børn og unge. 
Derfor bør der rettes særlig opmærksomhed omkring forebyggelsen og indsatsen i forhold til 
disse børn og unge. 

Endvidere bør der være opmærksomhed på børn og unge med bekymrende eller grænse-
overskridende adfærd, samt kendskab til groomingprocesser på nettet og sociale medier.

Børn og unge med handicap
Børn med handicap er i højere grad i risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb 
end andre børn og har i markant højere grad end jævnaldrende uden handicap oplevet dette. 
Det gælder både for børn med handicap, som bor hjemme, og som er anbragt udenfor hjem-
met.

Barnets handicap kan udgøre en særlig faglig udfordring, når det gælder opsporing af vold el-
ler seksuelle overgreb. Måske er det vanskeligt for barnet at kommunikere med omverdenen, 
og som fagperson kan det være vanskeligt at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Man kan være 
i tvivl om, hvorvidt en bekymrende adfærd skal tilskrives barnets handicap, eller at barnet har 
været udsat for overgreb. Det har stor betydning, at man som fagperson kender barnets han-
dicap og er opmærksom på at reagere, når et barn ændrer adfærd. 
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Børn og unge anbragt uden for hjemmet
Anbragte børn og unge er oftere udsat for vold og seksuelle overgreb end andre børn og 
unge både forud for og under anbringelsen. Vold og seksuelle overgreb er anbringelsesårsa-
gen for en betydelig andel af de anbragte børn og unge, og flere af de anbragte unge oplever 
vold og seksuelle overgreb fra voksne og børn i og udenfor anbringelsesstedet, hvis man 
sammenligner dem med jævnaldrende, der ikke er anbragt.

Børn og unge i udsatte positioner
Socialt udsatte børn er en tredje gruppe, som er i større risiko for vold og seksuelle overgreb 
end andre børn. Udsatte unge, som har dårligere trivsel og lavere fagligt niveau i skolen end 
deres jævnaldrende, og med forældre med lavere uddannelsesniveau og svagere arbejds-
markedstilknytning end jævnaldrendes forældre, oplever oftere fysisk vold i og uden for hjem-
met end andre unge. 

Børn med bekymrende eller grænseoverskridende seksuel adfærd
Det er en naturlig del af børns udvikling at være optaget af seksuelle ord, emner og lege i 
perioder. For nogle børn udvikler det sig til seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende 
adfærd. Det er vigtigt, at fagpersoner er særligt opmærksomme på børn, der har overdreven 
interesse eller optagethed i forhold til seksuelle emner og/eller større viden om seksuelle em-
ner, end man ville forvente af aldersgruppen.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på de relationer, børn indgår i, om der er al-
dersmæssig, modenhedsmæssig eller intellektuel ulighed, om den seksuelle leg eller adfærd 
indebærer følelser af skyld, skam, angst eller ufrivillighed/tvang. 

Der er udviklet et bekymringsbarometer, som opdeler børns adfærd i normal adfærd, adfærd, 
der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben, og adfærd, der kræver øjeblikkelig indgri-
ben. 

Bekymringsbarometeret kan bruges, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal tackle et barn, 
der har seksualiserende eller grænseoverskridende adfærd. Det kan også bruges, hvis man er 
i tvivl om, hvor bekymret man skal være i forhold til barnets grænseoverskridende adfærd. Se 
bekymringsbarometret i bilag 3 eller benut link i bilag 1.

Grooming og seksuelle overgreb
I disse år dukker der flere og flere sager op om seksuelle overgreb, der er startet på net-
tet. Ofte har den krænkende voksne opbygget en relation til barnet og vundet dets tillid, før 
overgrebet finder sted. Denne proces kaldes grooming. Som led i grooming-processen får en 
krænker manipuleret barnet til at indvillige i forskellige seksuelle aktiviteter.  
Grooming kan både føre til fysiske og digitale overgreb f.eks. ved at krænker få barnet til at 
sende billeder af sig selv, afklædt eller nøgen, men også i de mere ekstreme tilfælde at mødes 
med barnet og begå seksuelle overgreb.  
Det er vigtigt, at professionelle kender til begrebet grooming, så de har mulighed for at få øje 
på eventuelle groomingprocesser og reagere på dem.
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Håndtering og  
handleveje ved  
vold og seksuelle 
overgreb

Underretningspligt 
Enhver person, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for forhold, som 
er til fare for dets udvikling og sundhed, har pligt til at underrette kommunen. Det kan bl.a. 
være i situationer, hvor borgeren/medarbejderen bliver bekendt med, at barnet eller den unge 
udsættes for vold eller seksuelle overgreb. 

Hvis du får mistanke om, at et barn er udsat for overgreb, er det derfor vigtigt, at du eller 
din leder reagerer på mistanken. Det gælder, uanset om barnet eller den unge er udsat for 
overgreb uden for institutionen eller i institutionen. Underretningspligten er personlig, hvilket 
betyder, at man som fagperson altid har pligt til at underrette, også selvom der kunne være 
uenighed med lederen om, hvorvidt der skal udarbejdes en underretning.

 
Husk, at du altid kan få sparring og rådgivning hos Modtagerteamet i Familierådgivnin-
gen med hensyn til, hvordan du skal reagere i sagen. Telefonnummer: 36 39 39 41/ 93 
51 61 92 (åbningstider: mandag til onsdag: 8.00-15.00; torsdag: 8.00-18.00 og fredag: 
8.00-14.00. Uden for åbningstiden kontaktes Hvidovre Kommunes Sociale Døgnvagt via 
Vestegnens Politiet på tlf. 43 86 14 48. 



13

Hvad skal en underretning indeholde? 

Som fagperson skal du altid ringe til Modtagerteamet, så snart du bliver bekendt 
med oplysninger om, at et barn eller ung kan være udsat for overgreb. Modtager-
teamet vil guide den videre proces omkring underretningen.

Indholdet i en underretning i forbindelse med bekymring, mistanke eller viden om 
overgreb skal være så konkret og objektivt beskrivende som muligt. Se underret-
ningsskema i bilag 2 her i beredskabsplanen.

Underretningen bør som udgangspunkt indeholde: 

• Data på både børn og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden. 
 
• Konkrete datoer for episoder og beskrivelse af dine/jeres observationer.  

• Hvad er observeret, hvornår og under hvilke omstændigheder?  

• Undlad tolkninger og vurderinger.  

• Beskriv barnets fysiske, psykiske og sociale forhold.  

• Beskriv barnets ressourcer og vanskeligheder.  

• Tydeliggør om forældrene er orienteret om underretningen, og hvis de ikke er, 
hvad er begrundelsen herfor 

Hvis du ikke oplever at kommunen handler tilstrækkeligt hurtigt eller relevant på baggrund af 
en underretning, kan du sende en underretning direkte til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan 
pålægge kommunen at foretage konkrete sagsbehandlingsskridt eller afgørelser i sagen. 
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Handleveje i forhold til grad af viden
Nedenstående handleveje bruger du, når du som medarbejder eller leder har en bekymring, 
mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle over-
greb. Graden af viden kan have betydning for, hvordan du som fagperson skal agere, når du 
får kendskab til eller mistanke om overgreb mod børn og unge. 

GRADER AF VIDEN

1. grad: Bekymring 

En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn, en ung eller 
i dets familie. Her er ikke tale om, at du har konkret viden om en konkret handling 
begået af en bestemt person. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til 
observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, med 
mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb (fysisk, psykisk eller sek-
suelt) mod barnet/den unge. Som medarbejder skal du drøfte din bekymring med din 
leder og aftale observation af barnet og evt. samtale med forældrene. I nogle tilfælde 
vil det være relevant at udarbejde en underretning.

2. grad: Mistanke 

Mistanke forstås som mere end blot en bekymring og kræver øjeblikkelig handling. 
Mistanken kan fx handle om, at barnet/den unge har været udsat for en seksuel græn-
seoverskridende handling eller fysisk eller psykisk voldelig handling fra enten en vok-
sen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation 
af barnet, barnets egne udsagn, barnets særlige optagethed, en anderledes adfærd 
eller fra udsagn eller oplysninger du har fået fra anden side.

Når der opstår mistanke om overgreb, skal der altid udarbejdes en underretning. Som 
medarbejder skal du drøfte din mistanke med din leder, og lederen skal altid ringe til 
Modtagerteamet for at få råd og vejledning inden der udarbejdes en underretning.

3. grad: Viden 

Konkret viden om at et barn eller den unge har været udsat for et overgreb kræver 
øjeblikkelig handling, og der skal altid udarbejdes en underretning. Som hovedregel vil 
der være tale om en akut underretning.  
Konkret viden handler om de situationer, hvor det bliver kendt at et barn eller en ung 
har været udsat for en konkret handling i form af overgreb fysisk, psykisk eller seksuelt, 
begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet eller 
den unge selv, fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller 
den unge for overgreb.
Som medarbejder skal du øjeblikkeligt drøfte din viden med din leder, og I skal altid 
ringe til Modtagerteamet i Familierådgivningen for at få råd og vejledning inden der 
udarbejdes en underretning. Hvis det er uden for Modtagerteamets åbningstider, skal I 
kontakte den Social Døgnvagt via Vestegnens Politiet på tlf. 43 86 14 48.
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Handleveje i forhold til hvem mistanken retter sig mod 
Håndtering af en bekymring, mistanke eller viden afhænger af hvem mistanken om overgreb 
retter sig mod. Du kan skelne mellem fire forskellige kategorier af, hvem mistanken retter sig 
mod:
A. En eller begge forældre/stedforældre/værge
B. Andre i barnets netværk eller en ukendt
C. En ansat
D. Et andet barn/ung

Nedenstående figur illustrerer generelle handleveje (grå felter) og de særlige handleveje 
(hvide felter), alt efter hvem mistanken retter sig mod: 

Mistanke mod én  
eller begge forældre

 

SAGEN MÅ IKKE  
DRØFTES MED  
FORÆLDRENE

Skriftlig underretning til 
myndighedsafdelingen, evt. 

telefonisk kontakt

Myndighedsafdelingen træffer 
beslutning om det videre  

forløb og samarbejder med 
evt. tværsektorielle  

samarbejdspartnere.

Fasthold en normal hverdag 
for barnet med tryghed og 

forudsigelighed. Vær til 
rådighed for at lytte og give 

omsorg

Mistanke mod andre 
eller en ukendt

Inddragelse af forældre

Skriftlig underretning til 
myndighedsafdelingen, evt. 

telefonisk kontakt

Myndighedsafdelingen træffer 
beslutning om det videre  

forløb og samarbejder med 
evt. tværsektorielle  

samarbejdspartnere.

Fasthold en normal hverdag 
for barnet med tryghed og 

forudsigelighed. Vær til 
rådighed for at lytte og give 

omsorg

Mistanke mod  
en ansat

KONTAKT TIL  
NÆRMESTE CHEF

Nedsæt indsatssgruppe  
- koordiner handlinger -  
evt. presseberedskab

Inddragelse af forældre

Skriftlig underretning til 
myndighedsafdelingen, evt. 

telefonisk kontakt

Myndighedsafdelingen træffer 
beslutning om det videre  

forløb og samarbejder med 
evt. tværsektorielle  

samarbejdspartnere.

Fasthold en normal hverdag 
for barnet med tryghed og 

forudsigelighed. Vær til 
rådighed for at lytte og give 

omsorg

Vær opmærksom på det øv-
rige personale og de øvrige 

forældre.  
Genoprettelse af tillid.

Mistanke mod et 
andet barn/ung

Inddragelse af forældre

SKRIFTLIG UNDERRET—
NING PÅ BEGGE/ALLE 
INVOLVEREDE BØRN,  

evt. telefonisk kontakt til 
myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingen træffer 
beslutning om det videre  

forløb og samarbejder med 
evt. tværsektorielle  

samarbejdspartnere.

Fasthold en normal hverdag 
for barnet med tryghed og 

forudsigelighed. Vær til 
rådighed for at lytte og give 

omsorg

Hvidovre Kommunes indsatsgruppe samles altid i sager, hvor der er mistanke mod en ansat. 
Gruppen træder også sammen i andre overgrebssager, når det vurderes, at sagen kræver 
en særlig koordinering eller faglig ekspertise. Det er lederen fra Familierådgivningen, som er 
ansvarlig for at indkalde gruppen i relevante sager. Læs mere om indsatsgruppen i afsnittet 
”Hvidovre Kommunes indsatsgruppe”.
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Mistanke ift. forældre/stedforældre/værgeA
Hvad gør du som medarbejder? 

• Tal ikke med forældrene/stedforæl-
dre om mistanken.

• Tal ikke om din mistanke eller viden 
med nogen, der ikke er involveret i 
sagen. 

• Drøft og afklar evt. din mistanke 
med en kollega, der også kender 
barnet.

• Orienter din leder eller nærmeste 
ledige leder om mistanken/den kon-
krete viden

• Nedskriv hvilke observationer, tegn, 
reaktioner og hændelser, der ligger 
til grund for mistanken – undgå at 
tolke på beskrivelserne.

• Hvis mistanken rejses af en på-
rørende eller andre, nedskriv da 
vedkommendes beskrivelse af den 
konkrete mistanke – undgå at tolke 
på beskrivelserne.

• Vis omsorg for barnet og lyt til bar-
net/den unge, men spørg ikke ind til 
detaljer om det mulige overgreb. Se 
afsnittet ”Fokus på barnet”.

Hvad gør du som leder? 

• Tal ikke med forældrene eller stedforældre 
om mistanken.

• Som leder er du ansvarlig for behandling 
af mistanken. Du skal samme dag, som 
du får kendskab til overgrebet, kontakte 
Modtagerteamet i Familierådgivningen på 
tlf. 3639 3941/ 9351 6192 for at få råd og 
vejledning. Uden for åbningstiden kontak-
tes Hvidovre Kommunes sociale døgnvagt 
via Vestegnens Politi på telefon 43 86 14 
48 eller 114 (døgnåbent). 

• Herefter skal du samme dag sende en 
underretning til Familierådgivningen. 

• Orienter din medarbejder om, hvorvidt 
oplysningerne har ført til en underretning. 
Hvis det ikke er tilfældet, så orienter med-
arbejderen om, at vedkommende fortsat 
vil kunne bruge sin personlige underret-
ningspligt.

• Støt din medarbejder i at kunne rumme 
sagen i den tid, der går, mens udrednings-
processen foregår i Familierådgivningen. 

• Fasthold en normal hverdag for barnet/
den unge med tryghed og forudsigelig-
hed. Vær til rådighed for at lytte og give 
omsorg.
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Mistanke rettet mod anden voksen i barnets netværkB
Hvad gør du som medarbejder? 

• Tal ikke om din mistanke eller viden 
med nogen, der ikke er involveret i 
sagen. 

• Drøft og afklar evt. din mistanke med 
en kollega, der også kender barnet.

• Orienter din leder om mistanken/den 
konkrete viden 

• Nedskriv hvilke observationer, tegn, 
reaktioner og hændelser, der ligger til 
grund for mistanken – undgå at tolke 
på beskrivelserne.

• Hvis mistanken rejses af en pårørende 
eller andre, nedskriv da vedkommen-
des beskrivelse af den konkrete mis-
tanke, brug gerne de brugte udsagn 
– undgå at tolke på beskrivelserne.

• Vis omsorg for barnet og lyt til barnet 
/ den unge, men gå ikke i detaljer om 
det mulige overgreb. Se afsnittet ”Fo-
kus på barnet”.

Hvad gør du som leder? 

• Tal ikke om din mistanke eller viden 
med nogen, der ikke er involveret i 
sagen.

• Som leder er du ansvarlig for behand-
ling af mistanken. Du skal altid samme 
dag, som du får kendskab til over-
grebet, kontakte Modtagerteamet i 
Familierådgivningen på tlf. 3639 3941/ 
9351 6192 for at få råd og vejledning. 
Uden for åbningstiden kontaktes Hvid-
ovre Kommunes sociale døgnvagt via 
Vestegnens Politi på telefon 43 86 14 
48 eller 114 (døgnåbent).

• Forældrene skal orienteres, inden der 
sendes en underretning.

• Herefter skal du sende en underretning 
til Familierådgivningen.

• Orienter din medarbejder om, hvorvidt 
oplysningerne har ført til en under-
retning. Hvis det ikke er tilfældet, så 
orienter medarbejderen om, at ved-
kommende fortsat vil kunne bruge sin 
personlige underretningspligt. 

• Støt din medarbejder i at kunne rumme 
sagen i den tid, der går, mens udred-
ningsprocessen foregår i Familierådgiv-
ningen.

• Fasthold en normal hverdag for barnet/
den unge med tryghed og forudsige-
lighed. Vær til rådighed for at lytte og 
give omsorg.
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Mistanke rettet mod en ansatC
Hvad gør du som medarbejder?

• Kontakt din leder – og kun din leder 
– hvis du har mistanke eller viden 
om et seksuelt overgreb eller vold 
begået af en anden ansat. Det er vig-
tigt, at du ikke involverer den kollega, 
som mistanken er rettet imod – husk i 
øvrigt tavshedspligt.

• Din leder har ansvar for at gå videre 
med sagen. Hvis din viden er ret-
tet mod din leder, skal du kontakte 
centerchef for Børn og Familie eller 
centerchef for Skole og Uddannelse. 
Cheferne har ansvar for at underrette 
og inddrage indsatsgruppen herun-
der Personale og Løn. 

• Tal ikke om din mistanke eller viden 
med nogen, der ikke er involveret i 
sagen.

• Noter hændelserne og de videre 
handlinger ift. mistanken. 

• Kommer mistanken fra forældrene, 
kan du bede dem om at skrive deres 
samtaler med barnet ned. 

• Vis omsorg for barnet og lyt til bar-
net/den unge, men spørg ikke ind 
til detaljer om det mulige overgreb. 
Vær til rådighed. Fasthold en normal 
hverdag for barnet.

Hvad gør du som leder?

• Tal ikke om din mistanke eller viden med 
nogen, der ikke er involveret i sagen.

• Som leder er du ansvarlig for behand-
ling af mistanken. Du skal altid samme 
dag, som du får kendskab til overgrebet, 
kontakte Modtagerteamet i Familierådgiv-
ningen på tlf. 36 39 39 41/ 93 51 61 92 for 
at få råd og vejledning. Uden for åbnings-
tiden kontaktes Hvidovre Kommunes 
sociale døgnvagt via Vestegnens Politi på 
telefon 43 86 14 48 eller 114 (døgnåbent).

• Udarbejd herefter omgående et notat om 
henvendelsen og mistanken, samt hvad 
der er foretaget i sagen.

• Leder af Familierådgivningen samler ind-
satsgruppen, som koordinerer det videre 
forløb, herunder om der er grundlag for at 
politianmelde.

• I samarbejde med indsatsgruppen plan-
lægges information til det pågældende 
barns forældre, orientering af øvrige an-
satte, de andre forældre, bestyrelsen mv. 

• Der er skærpet tavshedspligt om den på-
gældende medarbejder og sagen i øvrigt.

• Fasthold en normal hverdag for barnet 
eller den unge med tryghed og forudsi-
gelighed. Vær til rådighed for at lytte og 
give omsorg. 

• Vær opmærksom på behovet for støtte 
og omsorg til de involverede personer 1) 
Barnet og dets forældre, 2) Den ansatte, 
som viden eller mistanke er rettet mod, 
3) De øvrige ansatte, børn og unge og 
forældre. 
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Mistanke rettet mod et andet barn under 15 årD
Hvad gør du som  
medarbejder?

• Tal ikke om din mistanke 
eller viden med nogen, 
der ikke er involveret i 
sagen.

• Overrasker du børn og 
unge i situationen, spørg 
dem da på en neutral 
måde om, hvad de 
laver/leger, og hvor de 
evt. har set eller kender 
denne leg fra? Lyt til 
børnene og de unge og 
undgå at afhøre dem.

• Drøft og afklar evt. din 
viden og mistanke med 
en kollega, som også 
kender barnet/den 
unge.

• Orientér din leder om 
mistanken/den konkrete 
viden.

• Nedskriv hvilke observa-
tioner, tegn, reaktioner 
eller hændelser, der 
ligger til grund for din 
viden/mistanke – undlad 
tolkninger. Brug gerne 
børnenes/de unges 
udsagn. 

• Hvis du har fået din vi-
den eller mistanke af en 
pårørende eller andre, 
nedskriv da vedkom-
mendes beskrivelse så 
konkret som muligt og 
undlad at tolke på disse 
oplysninger. 

• Se endvidere afsnittet ” 
Børn med bekymrende 
eller grænseoverskri-
dende seksuel adfærd”.

Hvad gør du som leder?

• Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke 
er involveret i sagen.

• Vurdér medarbejderens oplysninger, herunder om karak-
teren af oplysningerne tyder mere på en eksperimente-
rende leg end på en overgrebssituation. Det kan være 
svært at afgøre, om det er en situation, der kræver under-
retning. Hvis du er det mindste i tvivl, kan du kontakte 
Modtagerteamet i Familierådgivningen på tlf. 3639 3941/ 
9351 6192, og bede om hjælp til en nærmere vurdering af 
oplysningerne.

• Ved leg og aktiviteter, der vækker bekymring om et sek-
suelt overgreb eller vold, skal Modtagerteamet i Familie-
rådgivningen altid underrettes, både i forhold til det barn, 
der er blevet udsat for overgrebet og i forhold til det 
barn, der har udsat et andet barn for overgreb. Som leder 
er du ansvarlig for behandling af mistanken, herunder for 
at sende underretning til Modtagerteamet i Familierådgiv-
ningen straks på telefon 36 39 39 41 / 93 51 61 92.

• Som underrettende leder og medarbejder vil du/I blive 
bedt om at uddybe underretningen.

• Uden for åbningstiden kontaktes Hvidovre Kommunes 
sociale døgnvagt via Vestegnens Politi på telefon 43 86 
14 48 eller 114 (døgnåbent). 

• Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller 
seksuel handling, skal du i samarbejde med Modtager-
teamet koordinere, hvordan begge børn og unges foræl-
dre indkaldes og/eller orienteres om hændelsen. Det skal 
gerne ske allerede samme dag.

• Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at 
der skal indsendes en underretning på hvert barn eller 
unge, så de kan få den relevante hjælp og støtte.

• Hvis der i forløbet opstår mistanke om, at et barn el-
ler ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb 
fra forældre eller andre voksne i forældrenes sted, skal 
Familierådgivningen have en særskilt underretning, uden 
at forældrene orienteres. Herefter anvendes proceduren 
vedrørende viden eller mistanke rettet mod forældre eller 
andre voksne i forældres sted.

• Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, 
mens udredningsprocessen foregår.

• Fasthold en normal hverdag for barnet eller den unge 
med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at 
lytte og give omsorg.
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Hvad gør Familierådgivningen ved en underretning om  
vold og seksuelle overgreb? 

• Modtagelse af underretning: Familierådgivningen vurderer alle underretninger inden 
for 24 timer efter modtagelsen. Der foretages en risikovurdering om barnets/den unges 
sundhed eller udvikling er i fare således, at der skal iværksættes en akut indsats over for 
barnet/den unge.  

• Bekræftelse på underretning: Familierådgivningen sender senest 6 hverdage efter modta-
gelse af en underretning en bekræftelse til underetteren.  

• Drøftelse med politi: Familierådgivningen vurderer den enkelte sag i samarbejde med po-
litiet og Børnehuset i forhold til hvem, det er relevant at orientere om sagen samt hvornår. 
Det vurderes også, hvorvidt der skal foretages en direkte anmeldelse eller om sagen skal 
undersøges nærmere inden en eventuel anmeldelse. Familierådgivningen har ansvaret for 
beslutningen i samråd med politiet. 

• Afgørelse om børnefaglig undersøgelse: Familierådgivningen træffer afgørelse om, hvor-
vidt der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (§50 undersøgelse). En mistanke 
eller viden om overgreb mod et barn vil som udgangspunkt danne grundlag for beslutning 
om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse.  

• Inddragelse af Børnehuset: Hvidovre Kommune skal til den børnefaglige undersøgelse 
benytte Børnehuset, som altid skal inddrages, når der er en anden instans ind over sagen 
(politi, sygehus mv.) og der er truffet beslutning om en børnefaglig undersøgelse. Politiet 
taget stilling til evt. retsmedicinsk undersøgelse og videoafhøring af barnet. Børnehuset 
inddrager endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets behov for læge-
lig undersøgelse og behandling. Barnet og dets nærmeste omsorgspersoner kan, hvis det 
vurderes, at der er behov, modtage krisestøtte i Børnehuset. Det er Hvidovre Kommune, 
eller den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sa-
gen, hvor Børnehuset benyttes. 

• Orientering af underretter om handlinger: Familierådgivningen skal orientere underret-
tede med skærpet underretningspligt, om underretningen har givet anledning til under-
søgelse eller foranstaltning. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, 
som f.eks. særlige hensyn til det enkelte barn eller ung. 
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• Gennemførsel af børnesamtale: Ved behandling af en underretning om overgreb mod et 
barn eller en ung skal Familierådgivningen gennemføre en samtale med barnet eller den 
unge. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung fra barnets eller den unges 
forældres side, skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindeha-
veren og uden dennes tilstedeværelse. Samtalen kan undlades i det omfang, barnets eller 
den unges modenhed taler imod samtalens gennemførelse.  

• Sikre trygge rammer og en normal hverdag for barnet/den unge: Familierådgiveren skal 
i samarbejde med fagpersoner i barnets eller den unges hverdag, arbejde på at fastholde 
en så normal hverdag som muligt for barnet eller den unge ved at sikre, at der er trygheds-
personer og omsorg i hverdagen.  

• Børnefaglig undersøgelse: Benyttes Børnehuset vil undersøgelserne alene fokusere på 
de forhold hos barnet eller den unge, der er relateret til overgrebet eller mistanken om 
overgrebet, og derfor er det familierådgiveren, der foretager en samlet børnefaglig under-
søgelse efter Servicelovens § 50. 

• Udveksling af relevante oplysninger: Under behandling af en sag, hvor Børnehuset benyt-
tes kan Børnehus, politi, anklagemyndighed, sundhedsmyndigheder og –personale, der 
løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysnin-
ger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæs-
sige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets 
eller den unges sundhed og udvikling. Udvekslingen af oplysninger har til formål at undgå, 
at barnet skal fortælle om overgrebet flere gange. 

• Afbryde samvær eller overværet samvær: Hvis barnet anbringes eller er anbragt, og hvis 
der er mistanke eller viden om, at den person, som barnet skal have samvær med, har be-
gået overgreb mod et barn eller en ung, skal børne- og ungeudvalget, med mindre særlige 
forhold taler imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse om at afbryde samvær eller 
brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem barnet og den person, som der er mistanke 
eller viden om, udsætter barnet for overgreb. Alternativt at samværet foregår overvåget. 
Det skal bemærkes, at denne bestemmelse også omfatter andre børn og unge i familien, 
selvom der ikke er bekymring for, at netop det barn har været udsat for overgreb.
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Tværfagligt og 
tværsektiorielt 
samarbejde i sager 
om overgreb

Politianmeldelse mod kollega/medarbejder
Det er Familierådgivningen, der indgiver politianmeldelse. Dette sker efter drøftelse med Per-
sonale og Løn. Politiet vurderer, om der er grundlag for mistanken, og om der efter nærmere 
undersøgelse er grundlag for at rejse sigtelse/tiltale. 

Børnehuset
Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal Hvidovre 
Kommune som led i den børnefaglige undersøgelse benytte Børnehus Hovedstaden. I Børne-
hus Hovedstaden håndteres som udgangspunkt sager, hvor overgrebet har en sådan karakter, 
at der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Det er 
Hvidovre Kommune, der vurderer, hvorvidt der er tale om en sag, der involverer politi og/eller 
sundhedsvæsenet. Hvidovre Kommune bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller 
den unge under hele forløbet i Børnehuset.

I forbindelse med en konkret efterforskning anvender politiet Børnehusets indrettede videoaf-
høringslokale, til at foretage videoafhøring af barnet eller den unge. Politiet vurderer, om der 
er behov for en retsmedicinsk undersøgelse. Som udgangspunkt kan børn og unge op til 15 
år blive videoafhørt i Børnehuset. I særlige tilfælde kan unge over 15 år videoafhøres, hvis 
særlige forhold gør sig gældende fx psykisk tilstand eller kognitiv funktion. Politiet bestemmer, 
hvor børn og unge over 15 år skal afhøres. Unge over 15 år deltager som udgangspunkt i det 
efterfølgende retsmøde.

Hvidovre Kommune er tilknyttet Børnehuset Hovedstaden jf. Servicelovens § 50 b.
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Samarbejde med sygehuset og sundhedsvæsen
En vigtig aktør i forbindelse med sager om overgreb mod børn er sygehus- og sundhedsvæ-
senet. Sygehuse, børneafdelinger eller børnemodtagelse inddrages i sager om voldelige eller 
seksuelle overgreb for at undersøge, vurdere og dokumentere barnets eventuelle fysiske 
skader efter overgrebet.  

• I sager hvor børn eller unge har været udsat for voldelige overgreb benytter og samarbej-
der Hvidovre Kommune med Center for socialpædiatri på Herlev Hospital. Det er Familie-
rådgivningen/Politi, som i disse sager henvender sig til Herlev Hospital.  

• I sager hvor børn eller unge har været udsat for seksuelle overgreb benyttes Juliana Marie 
Centret /Center for Seksuelle overgreb på Rigshospitalet. Her foretages en retsmedicinsk 
undersøgelse og en børnelægeundersøgelse. Af hensyn til kvaliteten af spor er det vigtigt, 
at der handles indenfor 72 timer, da børns rifter og sår heler hurtigt. Det er Familierådgiv-
ningen/Politi, som i disse sager henvender sig til Rigshospitalet.

Samarbejde mellem kommune og Familieretshuset
I skilsmissesager, hvor forældrenes konfliktniveau overskygger fokus på barnet, fx på grund 
af sociale problemer i familier eller beskyldninger om vold og overgreb mod barnet, skal der 
etableres et samarbejde mellem Familierådgivningen og Familieretshuset for at sikre en mål-
rettet indsats over for barnet og forældrene. Formålet er:
• at sikre, at der hurtigere nås frem til en afgørelse.
• at sikre at konflikten mellem forældrene begrænses.
• at begrænse den belastning, som sagsbehandling hos flere myndigheder kan udgøre for 

barnet.

Herudover er der også behov for at sikre, at Familieretshuset får de oplysninger, Familierådgiv-
ningen har om barnets og familien sociale forhold, så de indgår i grundlaget for den afgørelse, 
der træffes, herunder i sager, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb i hjemmet.

Pressehåndtering
Hvis medarbejdere eller ledere modtager henvendelser fra pressen vedrørende sagen, skal 
man være opmærksom på, at det i alle tilfælde er borgmesteren eller forvaltningsdirektøren, 
der udtaler sig til pressen. Hvis sagen er anmeldt til politiet, er det kun politiet, som udtaler sig. 
Familierådgivningen skal vurdere alle underretninger inden for 24 timer efter modtagelsen.
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    Hvidovre Kommunes indsatsgruppe
Hvidovre Kommunes Indsatsgruppe samles, når sager omkring overgreb kræver en sær-
lig koordinering eller faglig ekspertise som fx:
• Når den mistænkte krænker er i familien, både hvis det er barn eller voksen
• Når overgrebet er foregået barn og barn i mellem – i daginstitution eller skole
• Når den mistænkte krænker er ansat i kommunen.

Det er lederen fra Familierådgivningen, der er tovholder, og som er ansvarlig for at ind-
kalde gruppen i relevante sager.

Formålet med indsatsgruppen er at sikre, at barnet, den unge, forældrene, de ansatte 
og evt. den mistænkte kommer bedst muligt gennem forløbet. 

Indsatsgruppen består af lederen fra Familierådgivningen og en medarbejder fra Modta-
gerteamet, en leder fra Sundhedsplejen, en leder fra PPR, en pædagogisk konsulent fra 
Børn- og Familieafdelingen, lederen af Familiecentret Poppelgården/faglig specialist fra 
Poppelgården, evt. relevant skoleleder/dagtilbudsleder og i relevante sager en repræ-
sentant fra Personale og Løn.

Afhængigt af hvordan situationen udvikler sig, er det vigtigt at holde sig for øje:
• Hvis der ikke er grundlag for politianmeldelse, hvordan støttes barnet, den unge og 

familien så?
• Hvis der ikke rejses en sag hos politiet, hvordan støttes barnet, den unge og familien så?

I disse tilfælde er det psykologerne fra PPR og medarbejderne fra Familie- og Dagtil-
budsafdelingen, der tager over, og den nødvendige psykologiske bistand vil blive tilknyt-
tet.
De familier, hvor der har været en konkret mistanke om overgreb, vil blive tilbudt krise-
samtaler på Familiecenter Poppelgården.
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Bilag 1: Nyttige links og litteratur

Bekymring for et barn – underretning i Hvidovre kommune. Underret via: Bekymring for et 
barn - Hvidovre Kommune eller direkte via Borger.dk:
Anonymt: Underret om børn/unge - anonym (borger.dk)
Ikke anonymt:  Underret om børn/unge - ikke anonym (borger.dk)

JanusCentrets bekymringsbarometer: 
https://www.januscentret.dk/wp-content/uploads/2020/08/Bekymringsbarometer_DK.pdf

Den danske børnehusmodel - faglige beskrivelser af indsatserne i de danske børnehuse, So-
cialstyrelsen, 2019.
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-danske-borne-husmodel

Få inspiration til forebyggelse – dagtilbud og skoler: Forebyg overgreb – dagtilbud og skoler 
— Socialstyrelsen - Viden til gavn

Få inspiration til forebyggelse – anbringelsessteder: Forebyg overgreb - anbringelsessteder — 
Socialstyrelsen - Viden til gavn

Psykisk vold mod børn i hjemmet (kort udgave), VIVE, 2019 
https://socialstyrelsen.dk/filer/born/overgreb/vive-2019-haefte-om-psykisk-vold-mod-born-i-
hjemmet.pdf

SISO – Videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn – er det 
nationale videnscenter til bekæmpelse af vold og seksuelle overgreb mod børn.
SISO Videnscenter — Socialstyrelsen - Viden til gavn

Socialstyrelsen (2017): Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap – Håndbog om 
forebyggelse, opsporing og håndtering. Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 
— Socialstyrelsen - Viden til gavn

Socialstyrelsen (2021): Vidensopsamling om børn og unge med seksuelt bekymrende el-
ler krænkende adfærd. Vidensopsamling om børn og unge med seksuelt bekymrende eller 
krænkende adfærd — Socialstyrelsen - Viden til gavn

Vejledning til udveksling af oplysninger i overgrebssager - Udveksling af oplysninger i over-
grebssager — Socialstyrelsen - Viden til gavn

VIVE (2020) Psykisk vold mod børn i hjemmet - et vidensgrundlag. 
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/psykisk-vold-mod-born-i-hjemmet--et-vidensgrundlag

https://www.hvidovre.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Saerlig-stoette/Bekymring-for-et-barn
https://www.hvidovre.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Saerlig-stoette/Bekymring-for-et-barn
http://Borger.dk:
https://www.borger.dk/vaelg-kommune?actionPageId=065ca8f9-a1f5-4946-ada7-12e163f568df&selfserviceId=85590ef1-90e0-412e-ae58-8d8393fb53bd&referringPageId=3b0f2a94-2ad4-42e7-8d61-cffbdbdbfbb6
https://www.borger.dk/vaelg-kommune?actionPageId=065ca8f9-a1f5-4946-ada7-12e163f568df&selfserviceId=06ade7a1-7ea9-4f77-afde-24c552d32405&referringPageId=3b0f2a94-2ad4-42e7-8d61-cffbdbdbfbb6
https://www.januscentret.dk/wp-content/uploads/2020/08/Bekymringsbarometer_DK.pdf
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-danske-bornehusmodel
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/materialer-og-redskaber/forebyg-overgreb-dagtilbud-og-skoler
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/materialer-og-redskaber/forebyg-overgreb-dagtilbud-og-skoler
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/materialer-og-redskaber/forebyg-overgreb-anbringelsessteder
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/materialer-og-redskaber/forebyg-overgreb-anbringelsessteder
https://socialstyrelsen.dk/filer/born/overgreb/vive-2019-haefte-om-psykisk-vold-mod-born-i-hjemmet.pdf
https://socialstyrelsen.dk/filer/born/overgreb/vive-2019-haefte-om-psykisk-vold-mod-born-i-hjemmet.pdf
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/hjaelp-til-indsats
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vidensopsamling-om-born-og-unge-med-seksuelt-bekymrende-eller-kraenkende-adfaerd
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vidensopsamling-om-born-og-unge-med-seksuelt-bekymrende-eller-kraenkende-adfaerd
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/materialer-og-redskaber/udveksling-af-oplysninger-i-overgrebssager
https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/materialer-og-redskaber/udveksling-af-oplysninger-i-overgrebssager
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/psykisk-vold-mod-born-i-hjemmet--et-vidensgrundlag
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Bilag 2: Underretningsskema
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Bekym
rin

gsbarom
eter

2-5 år

6-10 år

11-14 år

N
orm

ativ adfæ
rd 

U
dviser alderssvarende optagethed af seksualitet

Leger seksuelle lege m
ed jæ

vnaldrende børn, som
 er præ

get af ligevæ
rdighed, jæ

vn-
byrdighed, gensidighed og nysgerrighed

Interesse i seksuelle lege afbalanceret i forhold til andre aktiviteter

Siger fræ
kke ord

Tager på fam
iliem

edlem
m

ers kønsdele og bryster

Undersøger sig selv 

Leger far, m
or og børn

U
dforsker forskellene m

ellem
 drenge og piger

Leger doktorlege m
ed seksuelt indhold, hvor m

an undersøger hinanden

Spørger om
 køn og forplantning

Stim
ulerer sig selv ved at røre ved kønsorganer eller gnide dem

 m
od noget

Viser sig frem

Kan have erektion

U
dviser alderssvarende optagethed af seksualitet 

Leger seksuelle lege m
ellem

 jæ
vnaldrende børn, som

 er præ
get af ligevæ

rdighed, 
jæ

vnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed

Interesse i seksuelle lege afbalanceret i forhold til andre aktiviteter

Siger fræ
kke ord 

Spørger om
 kønsdele, bryster, sam

leje og om
 hvordan børn bliver til 

Onanerer skjult for de voksne 

Klæ
der sig ud som

 det m
odsatte køn 

Vil ikke have nogen ser på ved toiletbesøg, eller når det skifter tøj 

Blotter sig i leg for at væ
re ’sej’

 U
dviser alderssvarende optagethed af seksualitet 

Interesse i seksuelle aktiviteter afbalanceret i forhold til andre aktiviteter

Siger fræ
kke ord 

Onanerer skjult for de voksne – m
åske flere sam

m
en 

Er interesseret i de tekniske forhold om
kring sex, forplantning m

v. 

Gør alt hvad det kan for at skjule sin spirende seksualitet for foræ
ldre 

Bryder sig ikke om
, at nogen ser på, når det skifter tøj eller er på toilettet 

Søger på internettet efter sider m
ed seksuelt indhold og viser interesse for porno 

H
ar stor interesse for både sit eget og det m

odsatte køn

A
dfæ

rd, der kræ
ver skæ

rpet 
opm

æ
rksom

hed og in
dgriben

U
dviser overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter 

Foretræ
kker seksuelt græ

nseoverskridende adfæ
rd frem

 for andre m
ere alderssvarende 

aktiviteter/lege 

U
dviser seksuel adfæ

rd, som
 adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nysger-

righed 

U
dviser ikke alderssvarende viden om

 seksualitet, fx påfaldende frem
m

elig eller 
voksen viden om

 sex

Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, m
odenhed og intel-

lekt im
ellem

 de børn, som
 indgår

Leger seksuelle lege, som
 fører til beklagelser fra andre børn 

Er prim
us m

otor i de seksuelle lege 

Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig 
selv 

Er fikseret på sex, taler og tegner em
net m

eget hyppigt 

Tvangspræ
get onani

Leger vedvarende m
ed afføring 

Dæ
m

per på trods af kraftig irettesæ
ttelse fra voksne ikke sin adfæ

rd

U
dviser overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter

Foretræ
kker seksuelt græ

nseoverskridende adfæ
rd frem

 for andre m
ere alderssva-

rende aktiviteter/lege

U
dviser seksuel adfæ

rd, der adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nysger-
righed

U
dviser ikke alderssvarende viden om

 seksualitet, fx frem
m

elig eller voksen viden 
om

 sex 

Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, m
odenhed og 

intellekt im
ellem

 de børn, som
 indgår 

Leger seksuelle lege, som
 fører til beklagelser fra andre børn 

Er prim
us m

otor i de seksuelle aktiviteter

Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig 
selv

Er fikseret på sex, taler og tegner em
net m

eget hyppigt

Tvangspræ
get onani

U
dviser overdreven interesse for pornografi

Piller ved og gnider sine kønsdele offentligt

Gnider kønnet m
od m

øbler, andre m
ennesker el. lign.

Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem
 til at deltage i de seksuelle 

aktiviteter

U
dleverer nøgenbilleder af sig selv via internettet og m

obiltelefon

Dæ
m

per på trods af kraftig irettesæ
ttelse fra voksne ikke sin adfæ

rd

Foretræ
kker seksuelt græ

nseoverskridende adfæ
rd frem

 for andre m
ere alderssva-

rende aktiviteter 

Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, m
odenhed og intel-

lekt im
ellem

 de børn, som
 indgår 

Indgår i seksuelle aktiviteter, som
 fører til beklagelser fra andre børn

Indgår i seksuelle aktiviteter, som
 er forbundet m

ed angst, skam
 og skyld

Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv

Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem
 til at deltage i de seksuelle 

aktiviteter

H
ar et overdrevent forbrug af porno

Taler m
eget åbent om

 sex

Viser eller offentliggør foto eller film
 m

ed sexindhold på m
obiltelefon eller internet

Prøver ukritisk gentagne gange at få andre børn, unge eller voksne til at berøre 
sine kønsorganer

Prøver at gennem
føre sam

leje genitalt eller analt

Virker fikseret på sex – udover det for alderen ventelige for førpubertetsbørn

Tvangspræ
get onani

Er seksuelt indladende eller opfordrende over for voksne 

Udleverer nøgenbilleder eller -videoer af sig selv og opfordrer andre til at gøre det sam
m

e

Dæ
m

per på trods af kraftig irettesæ
ttelse fra voksne ikke sin adfæ

rd

Når et offer fortæ
ller om

 overgreb fx i form
 af orale, anale eller vaginale penetratio-

ner eller anden intim
iderende fysisk kræ

nkelse

Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller 
true dem

U
døver seksuelle handlinger m

od andre, der gør ondt

Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv m
åde

Finder nem
m

e ofre – fx andre børn der er svagere 

Reagerer på krise (fx vold i hjem
m

et) ved at foretage seksuelle handlinger på andre 
børn, der ikke deltager frivilligt

Virker ligeglad, selvom
 dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller 

det andet barn tydeligt er ulykkeligt

U
dviser seksuel adfæ

rd, der virker tvangsm
æ

ssig eller aggressiv

Prøver gentagne gange at få andre børn eller voksne til at berøre sine kønsorganer 

Tvinger andre børn til at lege doktor

Tvinger andre børn til at tage tøjet af

Prøver at gennem
føre sam

leje genitalt eller analt 

Prøver gentagne gange at putte ting ind i egen eller andres vagina/anus - på trods 
af sm

erte og/eller irettesæ
ttelser fra voksne 

Er tydeligt seksuelt indladende/opfordrende overfor voksne 
Seksuel kontakt m

ed dyr

Når et offer fortæ
ller om

 overgreb fx i form
 af orale, anale eller vaginale penetrationer 

eller anden intim
iderende fysisk kræ

nkelse

Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true 
dem

Udøver seksuelle handlinger m
od andre, der gør ondt

Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv m
åde

Finder nem
m

e ofre – fx andre børn der er svagere 

Reagerer på krise (fx vold i hjem
m

et) ved at foretage seksuelle handlinger på andre 
børn, der ikke deltager frivilligt

Virker ligeglad, selvom
 dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det 

andet barn tydeligt er ulykkeligt

Når der er stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som
 udviser seksuel adfæ

rd over for et 
6-årigt barn)

Tvinger eller presser andre til seksuel adfæ
rd

Beføler andre unge og voksne og virker blufæ
rdighedskræ

nkende

Seksuel kontakt m
ed dyr

Tager im
od betaling eller gaver for seksuelle ydelser

Viser væ
sentligt yngre børn pornografisk m

ateriale

Når et offer fortæ
ller om

 overgreb fx i form
 af orale, anale eller vaginale penetratio-

ner eller anden intim
iderende fysisk kræ

nkelse

Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller 
true dem

U
døver seksuelle handlinger m

od andre, der gør ondt

Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv m
åde

Finder nem
m

e ofre – fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle 
aktiviteter

Reagerer på krise (fx vold i hjem
m

et) ved at foretage seksuelle handlinger på andre 
børn, der ikke deltager frivilligt

Virker ligeglad selvom
 dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller 

det andet barn tydeligt er ulykkeligt

U
dviser seksuel adfæ

rd, der virker tvangsm
æ

ssig eller aggressiv

Prøver at gennem
føre sam

leje eller indføre genstande analt/vaginalt

Når der er stor aldersforskel (fx 9-årig dreng, som
 udviser seksuel adfæ

rd over for et 
4-årigt barn)

Bliver aggressiv eller begynder at græ
de, hvis nogen ser på, at det skifter tøj eller 

går på toilettet

Er tydeligt seksuelt indladende overfor voksne eller andre børn

Seksuel kontakt m
ed dyr

U
dleverer nøgenbilleder eller -videoer af sig selv og opfordrer andre til at gøre det 

sam
m

e

Søger efter porno m
ed voldeligt indhold eller porno, der viser overgreb m

od børn

Viser væ
sentligt yngre børn pornografisk m

ateriale

A
dfæ

rd, der kræ
ver 

øjeblikkelig in
dgriben

Sådan
 læ

ses bekym
rin

gs-
barom

etret:

Rød: Barnet eller den unge 
udviser adfæ

rd, der kræ
ver 

øjeblikkelig indgriben.

Orange: Barnet eller den 
unge udviser adfæ

rd, som
 

kræ
ver skæ

rpet opm
æ

rksom
-

hed og eventuel indgriben.

Grøn: Barnet eller den unge 
udviser norm

ativ og alders-
svarende adfæ

rd.

JanusCentret 
Falkoner Allé 7, 1. sal
2000 Frederiksberg   
T: 3369 0369
info@

januscentret.dk
w

w
w.januscentret.dk

Form
ålet m

ed bekym
ringsbarom

etret
Det overordnede form

ål er at nedsæ
tte antallet af børn 

og unge, der bliver ofre for andre børns og unges seksu-
elle overgreb sam

t at forebygge, at børn og unge udvikler 
en seksuel overgrebsadfæ

rd. Der kan bl.a. væ
re tale om

 
blufæ

rdighedskræ
nkelse og beføling, m

en også grovere 
seksuelle kræ

nkelser. Da en stor del af børn og unge m
ed 

seksuelt bekym
rende og kræ

nkende adfæ
rd selv har væ

ret 
udsat for overgreb, er det vigtigt at kunne genkende sym

p-
tom

erne og gribe ind så hurtigt som
 m

uligt. 

Bekym
ringsbarom

etret er et væ
rktøj, der kan bruges, hvis I 

er i tvivl om
, hvordan I skal tackle, eller hvor bekym

rede I 
skal væ

re over den adfæ
rd, barnet eller den unge udviser. I 

vurderingen bør barnets funktionsniveau og generelle triv-
sel desuden altid tages i betragtning. 
 Yderligere spørgsm

ål:

Bilag 3: Bekymringsbarometeret
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iTide
Vi må aldrig acceptere  
eller ignorere overgreb  

på børn og unge.  
Der skal altid reageres på en mis-

tanke.
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