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Indhold

Skive kommunes vision er, at alle 
børn i Skive kommune skal opleve:
•  At trives, 
•  At udvikle sig til den bedste  

udgave af sig selv og 
•  At indgå i et forpligtende og  

udviklende fællesskab

Det betyder blandt andet, at børn 
og unge skal opleve at dagtilbud, 
skoler, sociale myndigheder og andre 
professionelle voksne har bygget 
troværdige og trygge rammer op 
omkring dem. 

Trygge rammer hvor børn, unge og 
deres familier kan modtage en tidlig 
indsats og støtte.

Folketinget vedtog i 2013 en over-
grebspakke til beskyttelse af børn 
og unge mod vold og overgreb. 
Derfor skal alle kommuner have et 
beredskab, som kan støtte det fore-
byggende og opsporende arbejde. 
Beredskabet skal være udformet 
skriftligt og godkendt i Byrådet.

Denne udgave af Skive kommunes 
beredskab er udarbejdet i foråret 
2021 af en tværfaglig arbejdsgruppe 
bestående af ledere på tværs i 
Kultur- og Familieforvaltningen.

Beredskabet retter sig mod alle med- 
arbejdere og ledere ansat i Skive 
Kommune, der i deres arbejde har 
kontakt med børn og unge under 
18 år. 

Beredskabet kan desuden bruges 
som inspiration for andre institu- 
tioner, grupper og enkeltpersoner 
i såvel kommunalt som privat regi. 

Beredskabet er udarbejdet for at 
øge bevidstheden om ansvar og 
pligter samt sikre en hurtig, ensartet 
og professionel håndtering af sager 
med mistanke eller viden om vold 
og/eller overgreb. 

Udgangspunktet er, at alle børn og 
unge har ret til den bedst mulige 
hjælp. På et område, som er meget 
komplekst både i praksis og i lovgiv-
ningen, og som kan vække usikker-
hed, handletrang og stærke følelser, 
kan beredskabet hjælpe os med at 
huske mange detaljer – og give os 
overskud til altid at have fokus på 
barnet/den unge.

Forord  
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Det kommunale beredskab

Fysisk og psykisk vold og seksuelle 
overgreb kan have vidtrækkende 
konsekvenser for børn og unge. 
Som fagpersoner i Skive kommune 
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.

Skive kommunes beredskab sigter 
mod at undgå vold og seksuelle 
overgreb mod børn og unge, her-
under også digitale overgreb.
Beredskabet angiver, hvordan de 
professionelle skal handle når der er 
mistanke, bekymring eller viden om 
vold eller seksuelle overgreb.

Målgruppe

Beredskabsplanen henvender sig til 
alle professionelle, der i deres arbejde 
har kontakt med børn og unge under 
18 år. Det gælder både:
•  Ledere og ansatte i dagpleje, dag- 

tilbud, skoler, skolefritidsordninger, 
klubber

•  Sundhedsplejen
•  Myndighedsrådgivere
•  Skole og dagtilbudssocialrådgivere
•  PPR
•  UU
•  Ansatte i behandlingstilbud til børn 

og unge og deres familier
•  Den kommunale tandpleje
•  Plejefamilier
•  Medarbejdere på biblioteker, i 

svømmehaller og sportshaller.

Indledning

“Det kræver viden,
kompetencer og handling”

Mål
Det kommunale beredskab skal medvirke til:
•  At fagpersoner får den tilstrækkelige viden til at reagere
•  At fagpersoner arbejder tværfagligt i håndteringen af sagerne
•  At fagpersonerne bliver bedre tl at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes  

for vold eller seksuelle overgreb
•  At fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.
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I dette beredskab har vi taget afsæt 
i de definitioner som Socialstyrelsen 
anvender for seksuelle overgreb og 
fysisk og psykisk vold.

Definition på seksuelt overgreb  
– hvad siger loven? 
Strafferetligt er området seksuelle 
overgreb opdelt i en række kate-
gorier af strafbare handlinger, jf. 
følgende paragraffer i Straffeloven: 
•  § 210. Incest. Dvs. samleje med 

slægtning i nedadstigende linje  
eller samleje mellem bror og 
søster. 

•  § 216 voldtægt 
•  §§ 219, 222, 223, 225. Samleje 

eller andet seksuelt forhold end 
samleje med et barn under 15 år 
– dog 18 år, hvis barnet eller den 
unge er betroet til undervisning/
opdragelse. 

•  § 224, 225. Køb af seksuelle  
ydelser fra personer under 18 år. 

•  §§ 226, 232, 234, 235. Blufærdig-
hedskrænkelse (blotteri, beføling, 
beluring, verbal uterlighed) samt 
optagelse, besiddelse og udbred- 
else af fotos/film osv. af person 
under 18 år.

Strafferetligt er vold opdelt i en ræk-
ke kategorier af strafbare handlinger 
med beskrivelse af strafferammer, jf. 
følgende paragraffer i 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 legems- 
angreb af særlig rå, brutal eller 
farlig karakter eller gør sig skyldig 
i mishandling, straffes med  fæng-
sel indtil 6 år. Har et sådan legems- 
angreb haft betydelig skade på 
legeme eller helbred til følge, skal 
dette betragtes som en særlig 
skærpende omstændighed. 

•  § 245 a. Den, som ved et legems-
angreb med eller uden samtykke 
bortskærer eller på anden 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 skader eller 
døden til følge, at der foreligger 
skærpende omstændigheder, kan 
straffen stige til fængsel i 10 år.

Med fysisk vold forstås et bredt 
spektrum af vold fra fx skub og  
lussinger, grovere vold som fx knyt- 
næveslag, spark, slag med genstande 
og til direkte mishandling. 

Psykisk vold kan fx bestå af direkte 
trusler, nedvurderende og ydmygende 
adfærd, kontrol og isolation. 
En særlig form for psykisk vold er 

den latente vold – hvor den, der 
er udsat for vold er bevidst om, at 
volden kan opstå. Latent vold kan 
opleves som den mest dominerende 
form for vold, fordi risikoen for ny 
vold gør, at al adfærd bliver strate-
gisk for at undgå ny vold. 
Kilde: Socialministeriets hjemmeside  
omkring psykisk vold. 

Mobning anses også for at være psy-
kisk vold. Mobning er et forsøg på at 
skade en anden person og udelukke 
denne person fra fællesskabet. For 
eksempel en bestemt elev.

Mobning kan ske ved, at en bestemt 
person udpeges som mærkelig eller 
utilstrækkelig og dermed ikke som 
en del af gruppen. 

På den måde skader man denne 
person, man forfølger ham/hende og 
stopper ikke med at drille, slå, råbe, 
skrive dårlige ting eller grine, selv 
om den anden siger stop. 

Når man mobber, bruger man sin 
magt på en meget negativ måde: 
Man gør sig til herre og dommer 
over en anden person, som man 
forsøger at skade. 

Det er mobning, når andre ikke 
respekterer en bestemt person og 
dennes grænser for, hvad der er 
acceptabelt. Det er mobning, når 
man ser ned på en anden person 
og bevidst nedgør. 

Læs mere her: http://dcum.dk/
artikler-og-debat/hvad-er-mobning

Definitioner og begreber i 
sager om seksuelle overgreb og vold

Definition på vold (fysisk og psykisk)

For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om psykisk eller fysisk vold og seksu- 
elle overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb.

Når et barn – en ung udsættes for fysisk eller psykisk vold, er der tale om, at barnet – den unge 
ufrivilligt udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som kan bringe 
barnets - den unges sundhed, udvikling og trivsel i fare.

Hvad er seksuelle overgreb:

•  Den voksne udnytter barnets tillid
•  Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet
•  Det er en handling, som barnet ikke 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 seksulet grænseoverskridende adfærd

•  Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og 
den almndelige moral.

Hvordan defineres 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 andre personer, der overfører 
eller overhører 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 omsorgsgivere, 
som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt 
selvbillede hos barnet. 
Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare.
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En relation, som senere gør det 
muligt at udsætte barnet eller den 
unge for et seksuelt overgreb. Den 
manipulation og gradvise nedbryd-
ning af barnets grænser, der finder 
sted kan være en langvarig og skjult 

proces. Det er vigtigt at fagpersoner 
har viden om og kan identificere 
denne proces i arbejdet med at 
opspore og forhindre seksuelle 
overgreb.

Grooming nævnes ofte i sammen-
hæng med digitale medier, hvor 
den voksne på nettet eller via chat 
kan udgive sig for at være et barn 
eller en ung og dermed opnå kon-
takt til et barn med den hensigt at 
begå overgreb. 

Når grooming ofte foregår via 
internettet, skyldes det, at det 
oftest er let at skabe kontakt via 
internet-chat, hvor formålet netop 
er at være i kontakt, og hvor den 
voksne lettere end ved andre 
former for kontakt kan skjule eller 
sløre sin identitet. 

Den voksne ”vil gradvist skabe 
en (nær) følelsesmæssig relation 
baseret på fortrolighed og afhæn-
gighed, hvorpå den voksne vil be-
gynde at afprøve relationens bære-
dygtighed, f.eks. ved at fremsætte 
forskellige krav og ønsker, ligesom 
den voksne vil berøre seksuelle 
emner og afprøve barnets seksuelle 
grænser. Dette vil bl.a. kunne være 
i form af spørgsmål vedrørende 
barnets seksuelle erfaringer og ud-
veksling af billeder med seksuelle 
motiver. Den voksne udnytter i den 
forbindelse, at børn ofte har behov 
for at tale om seksuelle emner, og 
at dette behov ikke altid kan op-
fyldes gennem familie og venner. 

Møder den voksne modstand fra 
barnet, vil den voksne ofte reagere 
med sårede følelser, trusler om at 
afbryde relationen til barnet eller 
ved på ny at bearbejde tillids-

forholdet mellem den voksne og 
barnet. 

Når den voksne føler sig sikker på 
relationen til barnet, vil den voksne 
gradvist afsløre sin rigtige identitet 
og foreslå et personligt møde med 
barnet, hvor det seksuelle overgreb 
finder sted – eventuelt efter flere 
møder og gradvise tilnærmelser. 
Efter det seksuelle overgreb vil 
den voksne typisk forsøge at give 
barnet en følelse af skyld eller an-
svar for overgrebet eller fremsætte 
trusler mod barnet med henblik på 
at undgå, at barnet fortæller andre 
om overgrebet. Barnet vil typisk 
ikke i tide erkende, at den voksne 

ikke har reelle hensigter, eller ikke 
turde betro sig til andre af frygt for 
reaktionerne.
Kilde: ”Politiets hjemmeside”. 

I kan læse mere om grooming, 
digitale overgreb og krænkelser på 
Børns Vilkårs hjemmeside. 
Se desuden flere oplysninger herom 
på hjemmesiden: 
stopdigitaleovergreb.nu

Det er væsentligt, at alle børn såvel 
som voksne ved, at det er ulovligt 
at dele billeder, film, optagelser og 
lignende med krænkende indhold.

Grooming: definition Digitale overgreb og krænkelser

Begrebet grooming anvendes om den proces, hvor krænkeren bearbejder, overtaler, forfører 
og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en
proces, hvor krænkeren gradvis opbygger en relation. Grooming kan også foregå online.

Digitale medier har åbnet nye muligheder for, at seksuelle digitale overgreb kan finde sted, 
for internettet og mobiltelefoner er en helt naturlig del af børns og unges hverdag.

Hvad siger loven
Ifølge dansk lovgivning er billeder og film ulovlige, når de viser 
konkrete seksuelle aktiviteter med børn under 18 år, og billeder 
af børn under 18 år i seksuelle krænkende situationer. Dansk 
lovgivning om børnepornografi og overgrebsbilleder følger lovgiv-
ningen i EU. Loven blev sidst ændret i 2009. Det er ulovligt bevidst 
at søge efter eller ”gøre sig bekendt med” billeder af seksuelle 
overgreb på børn.

Forældreansvarsloven
”Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med 
respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse 
eller anden krænkende handling” Forældreansvarslovens § 2 stk. 2.



www.skive.dkwww.skive.dk 1110

1. Mistanke/viden i forhold til 
 forældre/stedforældre

2. Viden eller mistanke til andre voksne 
 end forældre, stedforældre eller ansatte

VED AKUT
Kan du ikke få fat på en leder,  

så ring til Modtagelsen 
i Familiesektionen

Tlf. 99 15 56 47

POLITI 
Midt- og Vestjyllands

Døgnåbent
114

Har du... Som medarbejder Som leder

Konkret viden •  Tal ikke med forældrene om sagen. 
•  Orienter omgående din leder og 

aftal, hvem der gør hvad i forhold til 
en underretning. Kontakt eventuelt 
familiesektionen for at aftale nær-
mere – eller send en underretning 
med det samme. 

•  Underretningspligten gælder, uansat 
om der allerede er et samarbejde i 
gang om barnet

•  Tal ikke med forældrene om sagen. 
•  Sørg for, at Familiesektionen straks 

bliver underrettet. 
•  Hvis du underretter mundtligt eller 

telefonisk, skal der efterfølgende 
hurtigst muligt sendes en skriftlig 
underretning. 

•  Husk, at reglerne om tavshedspligt 
må vige for reglerne om underret-
ningspligt.

Mistanke
•  Tal ikke med forældrene om sagen. 
•  Drøft evt. din mistanke med en 

kollega, som også kender barnet. 
Gå derefter til din nærmeste leder 
og orienter om mistanken. 

•  Nedskriv hvilke tegn, signaler, 
hændelser, der ligger til grund for 
mistanken. Undlad at fortolke.  
Skriv ned. 

•  Hold fokus på barnet. Lyt, vær 
opmærksom på signaler og spørg 
åbent. Undlad at udspørge og afhøre. 

•  Vis omsorg for barnet. Vær til  
rådighed. Fasthold en normal hver-
dag for barnet.

•  Aftal med din leder, hvem der gør 
hvad i forhold til en underretning. 

•  Hvis din leder ikke er til stede –  
eller er uenig med dig, er det dig, 
der skal gå videre med din mis- 
tanke. Kontakt eventuel Familie- 
sektionen for at aftale nærmere  
– eller send en underretning.

•  Tal ikke med forældrene om sagen. 
•  Som leder har du ansvaret for at 

følge op på mistanken. 
•  Vurder oplysningerne fra din med-

arbejder. Drøft evt. sagen med en 
lederkollega. Husk at tage notat. 

•  Underret Familiesektionen med det 
samme, hvis du vurderer, at der er 
grundlag for det. Hvis du er i tvivl, 
kan du kontakte Modtagelsen og 
drøfte sagen. 

•  Orienter din medarbejder om, 
hvordan du er gået videre med 
mistanken.

Har du... Som medarbejder Som leder

Konkret viden •  Orienter omgående din leder om 
din viden. Din leder skal herefter 
hurtigst muligt kontakte forældrene/
forældremyndighedsindehaverne og 
videregive denne viden. 

•  Aftal med din leder, hvem der gør 
hvad i forhold til en underretning

• Kontakt Familiesektionen for at 
aftale nærmere – eller send en  
underretning med det samme. 

• Underretningspligten gælder,  
uanset om der allerede er et sam-
arbejde i gang om barnet

•  Orienter hurtigst muligt forældrene/
forældremyndighedsindehaverne 
om den viden, du har fået. 

•  Sørg for, at Familiesektionen straks 
bliver underrettet. 

•  Hvis du underretter mundtligt eller 
telefonisk, skal der efter følgende 
hurtigst muligt sendes en skriftlig 
underretning. 

•  Husk, at reglerne om tavshedspligt 
må vige for reglerne om underret-
ningspligt.

Mistanke •  Drøft evt. din mistanke med en 
kollega, som også kender barnet. 
Gå derefter til din nærmeste leder 
og orienter om mistanken. 

•  Nedskriv hvilke tegn, signaler, 
hændelser, der ligger til grund for 
mistanken. Undlad at fortolke.  
Skriv ned. 

•  Hold fokus på barnet. Lyt, vær 
opmærksom på signaler og spørg 
åbent. Undlad at udspørge og afhøre. 

•  Aftal med din leder, hvem der gør 
hvad i forhold til orientering af for-
ældrene og eventuel underretning. 

•  Hvis din leder ikke er til stede –  
eller er uenig med dig, er det dig, 
der skal gå videre med din mis- 
tanke. Kontakt Familiesektionen  
for at aftale nærmere – eller send 
en underretning. 

•  Vis omsorg for barnet. Vær til  
rådighed. Fasthold en normal hver-
dag for barnet.

•  Som leder har du ansvaret for at 
følge op på mistanken. 

•  Vurder oplysningerne fra din med-
arbejder. Drøft evt. sagen med en 
lederkollega. Husk at tage notat. 

•  Orienter som udgangspunkt altid 
forældrene, før du sender en 
underretning. Hvis du er i tvivl 
om, hvordan du skal forholde dig 
til forældrene, kan du kontakte 
Modtagelsen for råd. 

•  Underret derefter Familiesektionen 
skriftligt, hvis du vurderer, at der 
er grundlag for det. 

•  Orienter din medarbejder om, 
hvordan du er gået videre med 
mistanken. Hvis du ikke ønsker at 
underrette Familiesektionen, bør 
du rådgive din medarbejder om, 
at denne stadig kan anvende sin 
underretningspligt. Støt din med-
arbejder.
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3. Viden eller mistanke ift et barn under 15 år

Børn og unge kan også blive udsat for overgreb eller grænseover- 
skridende handlinger fra et andet barn eller en ung under 15 år. 

Disse overgreb er som udgangspunkt ikke strafbare, fordi krænkeren 
er under den kriminelle lavalder, og kræver ikke politianmeldelse, 
med mindre der kan blive tale om mén og erstatning. 

Konsekvenserne kan imidlertid være lige så alvorlige. Derfor skal du 
handle på dem. Du skal være opmærksom på, at både det krænkede 
barn/den unge, og det barn/den unge, som har begået overgrebet, 
har brug for hjælp og støtte. 

Særligt vedr. seksuelle overgreb gælder det, at det kan være meget 
vanskeligt at vurdere, om en seksuel handling mellem børn, mellem 
unge, har været et overgreb eller en eksperimenterende leg. 

Til hjælp for din vurdering kan du bl.a. overveje: 
- Alder og aldersforskellen mellem de involverede børn/unge 
- Er nysgerrigheden og interessen gensidig? 
- Er der krav om hemmeligholdelse? 
- Virker et af børnene/de unge kuet? 
- Bruges der magt og trusler?

Du kan læse mere om børn, unge og seksualitet, 
hente materiale og få rådgivning her: 

www.januscentret.dk

Har du... Som medarbejder Som leder

Konkret viden
eller
mistanke

•  Hvis du har overrasket børnene 
i situationen, bør du spørge dem 
neutralt og lyttende, hvad de laver. 

•  Drøft evt. din mistanke med en 
kollega, som også kender børnene. 

•  Gå derefter til din nærmeste leder 
og orienter om, hvad du har set, 
hørt eller gjort. Aftal de nærmere 
skridt om eventuel orientering af 
forældrene og underretning. 

•  Nedskriv hvilke tegn, signaler, 
hændelser, der ligger til grund for 
mistanken. Undlad at fortolke.  
Skriv ned. 

•  Vis omsorg og interesse for begge 
børn. Vær til rådighed.

•  Vurder de oplysninger, du får, og 
overvej, om karakteren tyder på 
en overgrebssituation.

•  Overvej om, hvornår og hvordan 
forældrene skal orienteres. 

•  Hvis du er i tvivl, kan du drøfte 
sagen med en lederkollega eller 
kontakte Modtagelsen. 

•  Hvis det er klart, at der er tale om 
et overgreb, bør du med det samme 
orientere forældrene til begge/alle 
børn om situationen. 

•  Lav en underretning på hvert af 
børnene, så de kan få den hjælp 
og støtte, der er behov for.
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4. Mistanke/viden i forhold til en ansat

Har du... Som medarbejder Som leder

Konkret viden
eller
mistanke

•  Noter hændelser og de videre 
handlinger i forhold til mistanke. 

•  Er det forældre, som kommer til dig 
med en bekymring eller en mistanke 
om et seksuelt overgreb mod deres 
barn, kan du bede forældrene om at 
skrive deres samtaler med barnet ned. 

•  Kontakt din leder – og kun din leder 
– hvis du har viden om et seksuelt 
overgreb begået af en anden ansat. 
Din leder har ansvar for at gå videre 
med sagen 

•  Hvis din viden er rettet mod din 
leder, skal du kontakte Familie- 
chefen eller Skole-og Dagtilbuds-
chefen direkte.

• Den ansvarlige chef har ansvar for 
at gå videre med sagen og under- 
rette direktøren for Kultur og  
Familie. 

•  Vis omsorg for barnet. Vær til  
rådighed.

•  Fasthold en normal hverdag for 
barnet. 

•  Lav underretning: Kontakt Familie-
sektionen med det samme.

•  Vurder tyngden af den skriftlige og 
mundtlige information, du har fået 
fra medarbejdere, forældre eller 
andre.

•  Har du konkret viden om et sek-
suelt overgreb begået af en ansat, 
skal du straks sende en underret-
ning om barnet til Familiesektionen. 
Du skal informere det pågældende 
barns forældre. 

•  Du skal samtidig kontakte din 
øverste chef for at koordinere det 
videre forløb, herunder om der er 
grundlag for at foretage en politi-
anmeldelse. 

•  I disse sager skal du huske, at der 
er flere hensyn at tage: 
• Hensynet til barnet
• Hensynet til de øvrige ansatte, 

børn og forældre
• Hensynet til den ansatte, som 

viden eller mistanke er rettet 
imod.

 
Du henvises til den drejebog som 
findes på intranettet under Vold 
og Overgreb.
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Direktøren, Skole og dagtilbuds- 
chefen, områdelederen, den berørte 
leder aftaler hvem, der udtaler sig 
om sagen. Alle andre henviser til 
vedkommende. Der må ikke være 
tvivl om, hvem der udtaler sig.

Forvaltningsledelsen vurderer, om 
der nedsættes et presseteam, som 
mødes og lægger en plan for presse-
håndteringen af sagen.

I tilfælde, hvor pressen henvender 
sig direkte til dig, noteres medie, 

navn på journalisten, telefonnum-
mer og hvad det handler om, samt 
tidsfrist, som ofte vil være kort. 

Oplys om tavshedspligten i den 
konkrete personsag, og giv tilsagn 
om at kommunen vender tilbage 
indenfor den aftalte frist.

Pressehåndtering

Regel nummer 1
Hvis der er sandsynlighed for presseomtale – eller hvis du direkte 
kontaktes af pressen – i forbindelse med en sag om vold eller 
overgreb, så kontakt Skole og Dagtilbudschefen.

I sager med overgreb, hvor der er 
stor bevågenhed fra pressens side, 
er det vigtigt, at der ikke går for lang 
tid, inden den ansvarlige direktør eller 
chef udtaler sig til pressen.

Det er vigtigt at være godt forberedt 
og udvise empati. Man skal ikke 
udtale sig mere end hensynet til 

tavshedspligten og almindelig etik 
giver mulighed for.

Det er vigtigt at beskytte de invol-
verede personer. Det er endvidere 
vigtigt at signalere, at kommunen vil 
forholde sig undersøgende og tage 
ansvar for eventuelle handlinger, 
hvis der er behov for det.

Læs i øvrigt også Skive kommunes 
generelle holdning til kommunika-
tion med pressen, som findes på 
kommunens Intranet.
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Når du som leder eller medarbej-
der har indsendt en underretning 
til Familiesektionen, vil du modtage 
en skriftlig kvittering inden for 6 
arbejdsdage, hvoraf det fremgår, 
hvem der er rådgiver på sagen. 

Familiesektionen vurderer den 
enkelte underretning inden for 24 
timer efter modtagelse. Familie-
sektionen iværksætter herefter den 
nødvendige støtte for barnet/den 
unge/familien. 

Som underretter vil du få en tilbage- 
melding på, om din underretning har 
givet anledning til afgørelse om børne- 
faglig undersøgelse eller iværksæt-
telse af foranstaltning. Tidspunkt 
for tilbagemelding afhænger af den 
konkrete sag – og af hvornår foræl-
drene kan inddrages. I nogle tilfælde 
kan du ligeledes få en orientering 
om, hvilken type foranstaltning, der 
er iværksat. Det gælder fx, hvis op-
lysningen er af væsentlig betydning 
for det arbejde du udfører i forhold 
til barnet eller den unge. Såfremt 
du som underretter har behov for 
en tilbagemelding tidligere, er du 
velkommen til at kontakte rådgiver 
på sagen. 

Nedenfor kan du læse mere om, 
hvordan Familiesektionen agerer.

Familiesektionens arbejde 
med underretninger 
Alle underretninger til Familiesek-
tionen modtages af Modtagelsen.

Modtagelsen foretager en vurdering 
af barnets umiddelbare sikkerheds-
behov og risikoen for, at barnet/
den unge udsættes for eventuelle 
yderligere/ forværrede overgreb. I 
forbindelse med vurderingen benyt-
tes en fast model for kategorisering 
af underretninger, som sikrer, at der 
altid handles rettidigt og korrekt på 
en underretning. 

Alle underretninger, der vedrører 
mistanke eller viden om vold eller 
seksuelle krænkelser mod børn eller 
unge behandles inden for 24 timer. 
Modtagelsen vurderer sammen med 
den ansvarlige fagkoordinator, om 
der er behov for akut handling, eller 
om der er tid til en nærmere under-
søgelse, før handling iværksættes. 

Ved underretning om overgreb skal 
der finde en samtale sted med bar-
net eller den unge. Det fremgår af 
Servicelovens § 155a, stk. 2. 

I nogle tilfælde kan/skal samtalen 
finde sted uden samtykke fra foræl-
dremyndighedsindehaver og uden 
dennes tilstedeværelse. Det betyder 
ofte, at en rådgiver vil komme ud i 

daginstitutionen eller på skolen for at 
tale med barnet eller den unge uden 
at forældrene må få dette oplyst. 

Rådgiver og fagkoordinator kan 
beslutte at indhente rådgivning fra 
Børnehus MIDT og/eller Midt- og 
Vestjyllands Politi med henblik på at 
foretage en kvalificeret vurdering af 
det akutte handlingsbehov.

Medmindre mistanken retter sig mod 
forældrene, inddrages forældrene  
efterfølgende med henblik på at 
drøfte underretningen og aftale 
sagsbehandlingsmæssige skridt. 

Familiesektionen planlægger 
handlings- og sagsforløbet 
Familierådgiver og fagkoordinator/
distriktsleder lægger i fællesskab en 
plan for sagsforløbet, hvori følgende 
vurderes: 

• Om der er behov for akut handling 
for at sikre barnet mod yderligere/ 
forværrede overgreb 

• Om der skal iværksættes en børne- 
faglig undersøgelse efter §50. 

• Om der skal foretages en politi 
anmeldelse 

• Om andre samarbejdspartnere skal 
inddrages. Fx Krisecentre,  
Familieretshuset, Sygehuse o. lign. 

• Om sagen skal visiteres til Børne-
huset 

• Om der er behov for særlig støtte 
til barnet – den unge og evt.  
familien, før § 50 undersøgelsen 
er færdiggjort. 

• Om andre samarbejdspartnere 
skal inddrages. Fx Krisecentre, 
Statsforvaltning, Sygehuse o. lign.

Når Familierådgivningen 
planlægger at anmelde sagen 
til politiet 
I sager, hvor der planlægges en 
anmeldelse til politiet, koordinerer 
Familiersektionen med politiet, inden 
forældrene eventuelt orienteres.

Hvis mistanken retter sig mod foræl-
drene, afgøres det i samarbejde med 
politiet, hvorvidt og hvornår der må 
rettes henvendelse til forældrene. 

Beslutningen om anmeldelse ligger 
hos sektionslederen, og anmeldelsen 
skal altid underskrives af sektions- 
lederen eller fagkoordinator. Der kan 
dog være akutte forhold, der gør 
anmeldelsen mere væsentlig end 
underskriften. 

Familiesektionen sørger for, at bar-
net/den unge altid tilknyttes en fast 
rådgiver, alternativt en rådigheds-
vagt i det videre forløb, herunder i 
forbindelse med eventuel videoover-
vågning, afhøringer, retsmedicinske 
undersøgelser mv. 
Rådgivere/Rådighedsvagter som del-
tager i afhøringen skal yde omsorg 
for barnet/den unge og bistå med 
råd og vejledning til forældrene i det 
omfang, de er inddraget. 

Uanset om der rejses tiltale eller 
senere falder en dom, skal Familie- 
sektionen tage udgangspunkt i 
barnets/den unges behov for støtte, 
udarbejde undersøgelse og følge op 
på sagen. 

Politiets indsats og samarbejdet 
mellem politi og kommune 
Hvis mistanken eller den konkrete 
viden om overgreb begået mod børn 
eller unge er af en sådan karakter, 
at politiet inddrages, er det politiets 
opgave at efterforske sagen. Politiet 
vil i disse tilfælde: 

•  Vurdere, om der er sket et straf-
bart forhold. 

•  Vurdere, om der skal foretages en 
retsmedicinsk undersøgelse med 
henblik på mulig sporsikring til 
brug for en evt. retssag. 

•  Afhøre de(n) forurettede. 
•  Vurdere, hvorvidt der skal rejses en 

sigtelse (begrundet mistanke om, 
at et strafbart forhold er begået). 

Politiets opgave (efterforskning) 
er dermed meget forskellig fra den 
opgave, som kommunen – særligt 
Familiesektionen – yder i forhold 
til at sikre omsorgen og eventuelt 
behandlingen af barnet/den unge 
og dennes familie. Det er, både af 
hensyn til efterforskningen og til 
barnets/ den unges behov, vigtigt 
at holde rollerne adskilt.

Det er imidlertid også vigtigt, at 
samarbejdet og udvekslingen af 
informationer imellem politi og  
kommune fungerer godt – både 
generelt og i konkrete sager.

Hvad sker der, når Familiesektionen 
modtager en underretning om vold 
eller seksuelle overgreb?
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Samrådet mellem Skive Kommune 
og Midt- og Vestjyllands Politi 
vedrørende overgreb mod børn 
Samarbejdet mellem Skive Kom-
mune og Midt- og Vesjyllands Politi 
er overordnet forankret i et særligt 
Samråd under Lokalrådet mellem 
kommune og lokalpoliti. 

Samrådet består af lokalpolitilederne 
fra lokalpolitiet i Skive, ad hoc lederen 
af personfarlig kriminalitet fra Efter-
forskningsafdelingen samt Familie- 
chefen og to sektionslederen fra Skive 
Kommune. Samrådet supplerer sig 
selv med ad hoc medlemmer. 

Formålet med Samrådet er at 
fremme samarbejdet om indsatsen 
vedr. seksuelle overgreb mod børn 
og unge, vold mod børn og unge, 
vanrøgt og lignende overgreb. 
Ligeledes er det formålet, at sam- 
arbejdet skal fremme forståelsen for 
hinandens handlemuligheder samt 
fremme læringen og forståelsen for 
håndteringen af sagerne myndig- 
hederne imellem. 

Samrådet skal arbejde for at frem-
me en god og effektiv kommunika-
tion imellem Midt- og Vestjyllands 
Politi og Skive Kommune inden for 
sagsområdet. 

Samrådet skal arbejde for at frem-
me et godt og sikkert samarbejde 
omkring sagsbehandlingen generelt 
og i konkrete sager. Herunder skal 
der ske opfølgning på sager, der har 
interesse for begge myndigheder. 

Børnehus MIDT 
Børnehusene er en landsdækkende 
ordning, hvor sociale myndigheder, 
politi og sundhedsfagligt personale 
samarbejder og koordinerer ind-
satsen i sager, hvor børn har været 

udsat for overgreb og vold. I region 
Midt samarbejder vi med Børnehus 
Midt i Herning.
 
Det er socialrådgiveren i Familiesek-
tionen, der kan kontakte og visitere 
til Børnehus Midt. Alle andre kan 
tage kontakt til Modtagelsen i Fam- 
iliesektionen med henblik på faglig 
sparring. 

Konsultativ rådgivning: 
Kommunens myndighedssocialråd- 
giver på børne- og ungeområdet kan 
via telefonisk kontakt søge konsul-
tativ rådgivning hos Børnehus Midt 
i sager, hvor der er bekymring for, 
antagelse om eller konkret viden om 
fysiske og/eller seksuelle overgreb. 
Børnehusets socialrådgivere og psy-
kologer har specialiseret viden på 
overgrebsområdet. De har desuden 

et tæt og løbende samarbejde med 
politi, børnelæger og retsmediciner i 
sager om overgreb. Myndigheds- 
socialrådgiverens behov for konsul- 
tativ rådgivning kan være af forskel-
lig karakter lige fra drøftelse af en 
vag mistanke om overgreb til råd-
givning om konkret sagshåndtering i 
(akutte) sager med viden om fysiske 
og/eller seksuelle overgreb. 

Kommunen skal inddrage Børnehus 
Midt i forbindelse med udfærdigelse 
eller revision af en børnefaglig under- 
søgelse i medfør af servicelovens 
§ 50, når kommunens mistanke om 
vold og/eller seksuelle overgreb mod 
et barn eller en ung har en sådan 
karakter, at politiet eller sygehuset 
involveres. Der er som udgangspunkt 
tale om sager, hvor der er mistanke 
om strafbare forhold. 

Børnehusets opgaver:  
•  At koordinere indsatsen ml. kom-

mune, politi og sygehus, mens 
sagen er i Børnehuset, med fokus 
på at barnet eller den unge får et 
så skånsomt forløb som muligt. 

• Ved behov at yde korterevarende 
krisesamtaler relateret til (mistanken 
om) overgrebet til barnet eller den 
unge, samt nære omsorgs- 
personer, der ikke er under mistanke. 

•  At udrede barnets eller den unges 
støtte-/behandlingsbehov i relation 
til (mistanken om) overgrebet. 

•  Løbende ved behov at yde konsul-
tativ rådgivning til myndigheds-
socialrådgiver, politi og sygehus, 
mens sagen er i Børnehuset. 

•  Endvidere varetages video- 
afhøringen af barnet i Børne- 
huset, såfremt politiet beslutter 

• en videoafhøring i sagen. 

Forløbet i Børnehus Midt afsluttes 
med et skriftligt notat til den sags-
førende myndighedssocialrådgiver 
indeholdende beskrivelse af og 
anbefalinger til barnets eller den 
unges støtte-/behandlingsbehov.

Hvilken type hjælp kan 
der yderligere gives? 
Ud over Børnehusets tilbud kan 
myndighedsrådgiver inddrage Skive 
kommunes PPR i forhold til psyko-
logiske behandlingsindsats i sager 
vedr. seksuelle overgreb mod børn 
og unge. PPR kan tilbyde både en 
akut og en mere langvarig behand-
lingsindsats og henvender sig – som 
udgangspunkt – både til barnet/ den 
unge og til familien. 

BEMÆRK, at nedenstående specifikt 
vedrører SAGER OM SEKSUELLE 
OVERGREB mod børn og unge. 

Akut hjælp 
Når børn og unge udsættes for 
seksuelle overgreb, eller der opstår 
mistanke herom, har det store kon-
sekvenser for hele familien, som kan 
have svært ved at rumme traumet 
følelsesmæssigt.

Børnehuset tilbyder akut hjælp i fht. 
børn/unge, der har været udsat for 
overgreb. 

Familiesektionen tilbyder samtaler 
til forældre og vil her afklare, om 
der er behov for yderligere tilbud til 
forældre/primære omsorgsgivere. 

BEMÆRK, at der i de tilfælde, hvor 
mistanken retter sig mod forældrene 
eller den ene forælder, foretages 
en individuel vurdering af behovet 
for krisehjælp, eksempelvis til den 
part, som ikke er krænker. En sådan 
vurdering foretages altid individuelt i 
den pågældende sag og skal koordi-
neres med politiet. 

Individuel behandling til barnet/ 
den unge, som har været udsat 
for overgreb - hos Familiecenter 
Skive 
I nogle tilfælde vil barnet/den unge 
og deres omsorgspersoner have 
behov for en psykologisk interven-
tion, der ligger ud over det tilbud, 
der gives i Børnehuset. Man vil fra 
Børnehusets side således anbefale 
Familiesektionen, at barnet, den 
uge og evt. deres omsorgspersoner 
tilbydes yderligere hjælp fx i form 
af psykologbehandling. Såfremt 
barnet eller den unge har brug for 
yderligere hjælp til at få bearbejdet 
det/de seksuelle overgreb og hjælp 
til at forebygge og afhjælpe følge-
virkningerne heraf, tilbyder  
Familiecenter Skive individuel  
behandling afstemt barnets - den 

unges udviklingsalder og behov 
i form af eksempelvis legeterapi, 
sandplay, spædbarnsterapi tegne- 
terapi eller samtaleterapi. 

Varigheden samt intensiteten af 
terapien evalueres løbende og af- 
stemmes efter barnets/den unges 
behov. Der er således store indivi- 
duelle forskelle i børnenes/de 
unges behov, hvilket afhænger af 
en lang række faktorer som allerede 
beskrevet.

Behandling til forældre/primære 
omsorgspersoner 
At ens barn har været udsat for 
seksuelle overgreb påvirker i høj 
grad barnets/den unges forældre/
primære omsorgspersoner og deres 
evne til at støtte og varetage om-
sorgen for barnet/den unge, hvilket 
netop er af afgørende betydning 
for at hjælpe barnet – den unge. 
Det er således netop erfaringen, at 
barnets/den unges helingsproces 
afhænger af, hvordan forældrene 
håndterer problematikken og deres 
forældrerolle i den givne situation. 

De børn og de unge, der har været 
udsat for overgreb af en nærtstående 
voksen over en længere periode, har 
behov for længerevarende behand-
ling, der sigter mod at opbygge og 
styrke barnets/den unges personlige 
og sociale udvikling og hjælper barnet 
– den unge med at (gen)vinde tillid 
til sine omsorgspersoner. Især for de 
svært omsorgssvigtede børn og unge 
vil psykologhjælpen sjældent kunne 
stå alene, idet der oftest er behov 
for en bred social og pædagogisk 
indsats. 

En grundlæggende forudsætning for 
at tilbyde børn og unge terapi er at 
sikre, at barnets/den unges primære 

§ 50 b. Når et barn ellen en ung har været udsat for overgreb, eller 
ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den 
børnefaglige undersøgelse efter §50 benytte det børnehus, som 
kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.
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omsorgsbehov er sikret. Desuden 
skal omsorgspersonerne kunne 
bakke op om behandlingen. 

Det er via Familiesektionen, der 
kan visiteres til en længerevarende 
indsats i Familiecenter Skive evt i 
kombination med andre foranstalt-
ninger. 

Krænkerbehandling 
(Når børn krænker børn) 
I de sager, hvor børn krænker andre 
børn, kan der være god grund til at 
iværksætte psykologisk behandling af 
det barn/den unge, som er krænke-
ren. Familiecenter Skive kan i et vist 
omfang forestå denne behandling, 
herunder særligt når der er tale om 
enkeltstående eller få episoder, hvor 
barnet/den unge har krænket et 
andet barn – ung. Der tages i disse 
sager individuelt stilling til, om det er 

relevant at tilbyde barnet/den unge 
og evt. familien behandling.

I mere komplicerede tilfælde kan 
Familiesektionen vælge at visitere 
det pågældende barn/den pågæl-
dende unge til behandling på et 
eksternt behandlingscenter med 
speciale i krænkerbehandling, fx 
Janus Centret i København og Odense.

Kontakt til Ankestyrelsen 
Hvis du som fagperson har underret-
tet om et barn eller en ung, men har 
indtryk af, at kommunen undlader 
at iværksætte foranstaltninger eller 
give barnet eller den unge tilstræk-
kelig hjælp, kan du kontakte Anke-
styrelsen, som har mulighed for at 
gå ind i sagen. 

Ankestyrelsen kan gå ind i alle sager 
om særlig støtte til børn og unge, 

hvor kommunen ikke har truffet 
de i loven foreskrevne fornødne 
sagsbehandlingsskridt, eller hvor 
foretagne sagsbehandlingsskridt og 
trufne afgørelser ikke er foretaget 
eller truffet i overensstemmelse med 
barnets eller den unges bedste. 

Ankestyrelsen har en særlig og ud-
videt beføjelse til at beslutte, at et 
barn eller en ung skal anbringes uden 
for hjemmet, eller at en kommune 
skal tage andre initiativer over for 
barnet eller den unge – og familien. 

Vi anbefaler dog, at man inden kon-
takt til Ankestyrelsen tager kontakt 
til Familiesektionen, idet der kan 
være tale om, at der er handlet på 
underretningen, men at man som 
fagperson endnu ikke har fået en 
tilbagemelding eller kan se, at der 
er iværksat støtte.

Mange følelser og reaktioner er i spil 
hos både barnet og familien. Det er 
vigtigt, at man som fagperson har 
fokus på barnet/ den unge og 
familien. Barnet/ den unge har behov 
for, at man fortsat drager omsorg for 
det, og at hverdagen er så tryg, for-
udsigelig og genkendelig som muligt 
midt i en vanskelig situation, der kan 
opstå, når det kommer frem, at et 
barn eller en ung har været udsat for 
overgreb.

Må man tale med barnet ?
Som fagperson kan man blive i tvivl, 
når der opstår en bekymring eller 
mistanke om vold eller seksuelle 
overgreb mod et barn eller en ung.

Man må gerne snakke med barnet, 
lytte til og stille forståelsesspørgs-
mål eller afklarende spørgsmål. 

Man er ofte nødt til dette for at 
afklare om der er tale om en helt 
uskyldig situation eller om barnet 
har været udsat for overgreb.

Stil ”åbne spørgsmål” – fx: 
•  Hv-ord (Hvad sker der ?, hvem 

gør det ?, hvordan gør han/hun)
Brug gerne de udtryk som barnet/ 
den unge selv bruger. Hvis der 
senere skal udarbejdes en under-

retning eller foretages en politian-
meldelse, vil samtalen med barnet 
indgå som et af elementerne i den 
beskrivelse som fagpersonen skal 
videregive.

Med barnet i centrum
‒ Fokus på barnet og familien

Både i opsporingen af overgreb og i situationer, hvor det er kommet frem, at et barn eller en ung 
har været udsat for overgreb, har man en vigtig rolle som fagperson, lærer eller pædagog, der 
har med barnet eller den unge at gøre i hverdagen.

Hvor meget må man tale 
med barnet/ den unge?
Kommer man til at øde-
lægge den politimæssige 
efterforskning.
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Organisering af beredskabet i 
Kultur- og Familieforvaltningen

Med dette opdaterede beredskab er 
rammerne lagt for arbejdet med at 
forebygge og håndtere vold og sek-
suelle overgreb mod børn og unge. 

Beredskabet skal forankres og ved-
ligeholdes på alle institutioner og 
afdelinger i Kultur og Familie- 
forvaltningen. 

Det kræver, at beredskabet fortsat 
er i medarbejdernes bevidsthed og 
anvendes i hele organisationen. 

Tre faktorer har særlig betydning 
i forhold til at sikre en succesfuld 
forankring og videreudvikling.

LEDERSKAB 
- bl.a opbakning 
til beredskabet

FRONTPERSONALETS 
MOTIVATION OG 
KOMPETENCER 

- bl.a uddannelse og 
inddragelse

ORGANISATORISK 
STØTTE 

- bl.a støttende organisation, 
strukturer, aftaler og 

dokumentation og opfølgning

Organisering i Kultur og Familie
Beredskabet og arbejdet med at 
forankre og videreudvikle involverer 
flere aktører:

•  Direktøren for Kultur og Familie: 
Øverste ansvarlig for at godkende 
beredskabet og sikre forankring i 
praksis. 

•  Strategisk ledergruppe i Kultur og 
Familie – med øverste decentrale 
ledere: Opbakning og fokus på 
beredskabet, tilførsel af ressour-
cer til forankring, videreudvikling, 
kompetenceudvikling mv. 

•  Øvrigt frontpersonale: Kendskab 
til beredskabet, herunder centrale 
regler og handlevejledninger samt 
viden om tegn og signaler. 

•  Administrativ tovholder: Under-
støtte beredskabets udarbejdelse, 
og vedligeholdelse, dokumen- 
tation, mødefacilitering mv.  
Tovholderfunktionen er placeret  
i Sekretariatet Konsulentteam. 

Opfølgning og vedligeholdelse 
Et godt beredskab skal holdes ved 
lige gennem opdateringer, evaluerin-
ger og fortsatte faglige diskussioner 
i de relevante faggrupper. 

I Kultur og Familie vil vi én gang 
årligt gøre status på beredskabet 
og drøfte behovet for justeringer 
og opfølgende tiltag. 

Strategisk ledegruppe under Kultur 
og Familie nedsætter en fast arbejds-
gruppe.
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BILAG 1

LOVGRUNDLAG

Strafferetlige bestemmelser ved vold 
når et barn udsættes for fysisk eller 
psykisk vold, er der tale om, at bar-
net ufrivilligt udsættes for en adfærd 

fra forældrene eller andre omsorgs-
givere, som kan bringe barnets 
sundhed, udvikling og trivsel i fare. 
Strafferetligt er vold opdelt i en række 

kategorier af strafbare handlinger 
med beskrivelse af strafferammer, jf. 
følgende paragraffer i straffeloven:

STRAFFELOVEN 
§ 244. Den, som øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller 
fængsel i 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 sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme 
eller helbred til følge, skal dette betragtes som en skærpende omstændighed. 

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner 
kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år. 

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

SERVICELOVEN 
§ 154, stk. 1. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre 
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer 
dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

STRAFFELOVEN 
§ 210. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med slægtning i nedstigende linje. Adoptionsforhold 
sidestilles med biologisk slægtskab. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje mellem søskende. 

§ 216. Voldtægt. 

§§ 219, 222, 223, 225. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år – dog 18 år, 
hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse. 

§§ 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år. 

§§ 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt 
optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år.

FORÆLDREANSVARSLOVEN 
§ 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke 
udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.

FAGPERSONERS SKÆRPEDE UNDERRETNINGSPLIGT
§ 153 Serviceloven 
Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de 
under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 
1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres     
    forhold, 
3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges 
    ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.
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BILAG 2

TEGN PÅ AT ET BARN HAR VÆRET 
UDSAT FOR SEKSUELLE OVERGREB

Det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde en facitliste, der indeholder tegn og 
reaktioner, der kan bruges som tjekliste, når man har en mistanke eller er I tvivl. Nedenstående 
skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. Den faglige viden om tegn og reaktioner skal 
altid sættes I forhold til den viden man har om det konkrete barn og familien.

Nogle tegn på at en barn kan have 
været udsat for seksuelle overgreb 
kan være:

Fysiske tegn

•  Rødmen, irritation omkring køns-
organer, skede- og endetarms- 
åbning

•  Smerte, kløe, udslæt omkring 
kønsorganer, skede- og ende-
tarmsåbning

•  Vaginal blødning, blødning fra 
kønsorganer og endetarmsåbning

•  Blærebetændelse og skedekatar
•  Blod i underbukserne
•  Have svært ved at gå eller sidde

•  Mave- og fordøjelsesvanskelig- 
heder

•  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 ved  

bestemte fødevarer

•  Usædvanlig kropslugt (sæd)
•  Følger ikke normal vækstkurve
•  Psykosomatiske klager over  

smerter i underlivet, hovedpine  
og mavepine mm.

•  Vanskeligheder med kropslig  
kontakt, berøring

•  Mangelfuld eller overdreven  
personlig hygiejne

•  Tidlig seksuel aktivitet
•  Tidlig pubertet.

Psykiske tegn

•  Humørsvingninger
•  Tristhed
•  Angst
•  Uforklarlig gråd, skrige ture
•  Mareridt, bange for at falde i søvn
•  Udvise ligegyldighed, robot-lignende 

adfærd
•  Ensomhedsfølelse
•  Isolation 

•  Reagerer ikke på opfordring på 
kontakt, trækker sig ind i selv 
selv/i en skal

•  Mistillid til voksne
•  Utryg tilknytning
•  Dissociation
•  Ukritisk i kontakten til andre
•  Lav selvfølelse
•  Magtesløshed
•  Apati

•  Skyldfølelse
•  Skamfølelse
•  Begyndende depression
•  Indadvendthed
•  Depression
•  Mistillid til andre
•  Manglende identitetsfølelse
•  Forvirret omkring egen køns- 

identitet
•  Forøget skyld- og skamfølelse.
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børn og unge findes også på 
www.skive.dk/beredskabsplan


