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Vi er i Børnehus Hovedstaden 

• Tre socialrådgivere 

• Tre psykologer 

• Konsultativ 
rådgiver/administrativ 
medarbejder 

• Leder 



 
Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes 

 

• STYRKE KOMMUNERNES HÅNDTERING AF UNDERRETNINGER 
– Hurtig indgriben 
– Vurdering af   underretning inden for 24 timer : er der behov for akut foranstaltning? 
 
 

• KOMMUNERNE SKAL TALE MED BØRNENE TIDLIGT I SAGSBEHANDLINGEN OG VED 
UNDERRETNING, HVOR DER ER MISTANKE OM OVERGREB 
– Sikre, at børnene bliver hørt og hjulpet tidligt, så overgrebene opdages og stoppes hurtigst 

muligt. 
 
 

• KOMMUNALE BEREDSKABER TIL FOREBYGGELSE, OPSPORING OG HÅNDTERING AF 
SAGER OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE 

 
 

• OPRETTELSE AF BØRNEHUSENE 



Den danske børnehusmodel 

• Formålet er at sikre, at børn 
og unge udsat for overgreb 
(eller mistanke herom) får en 
koordineret og skånsom  
tværfaglig indsats af højt 
kvalitet  i form af 
undersøgelse, udredning  og  
krisestøtte (til barn og 
nærmeste omsorgspersoner) 

 
• Indsatsen gives i børnevenlige 

rammer med barnet eller den 
unge i centrum 
 
 
 



Den danske børnehusmodel 
Lovgivning 

 

Serviceloven: 

§ 50 a 

§ 50 b 

§ 50 c 

 



Børnehus 
Hovedstaden 

29 kommuner 

4 politikredse 

Region H 

Socialstyrelsen 

Socialministeriet 

Børnehus Syd 

Børnehus Sjælland 

Børnehus Midt 

Børnehus Nord 

Justitsministeriet 

Sundhedsministeriet 
Statsforvaltningen 
Diverse 
interesseorganisationer 

Københavns 
Universitet 

Retsmedicinsk 
Institut 



Børnehussamråd 

Tværsektorielle-
møder hver 14. dag 



 
Sagsforløb og indsatser i Børnehus Hovedstaden 

 

1 

• Konsultativ bistand – er ikke lovpligtigt 

• Faglig sparring i forhold til sager/underretninger 

2 

•  Myndighedssagsbehandler starter sag op i Børnehuset - 
iflg. § 50b 

• Børnehuset indkalder til sagssamråd med relevante 
deltagere 

• Koordinering og planlægning af det videre 
undersøgelsesforløb med alle relevante samarbejdsparter 



 
Sagsforløb og indsatser i Børnehus Hovedstaden 

 

3 

 

 

• Krisesamtaler 

• Vurdering af barnets støtte- og behandlingsbehov 

• Rådgivning til myndighedssagsbehandler ift. udarbejdelse af § 
50 undersøgelse 

• Støttende og afklarende samtaler med familien med mulighed 
for en vurdering af familiens samlede støttebehov 

• Sagssamråd ad hoc 
 

 

4 
• Afsluttende sagssamråd 

• Afsluttende notat 
 



Hvornår er kommunen forpligtet til at 
benytte børnehuset? 

 
 
Når kommunen på baggrund af  
mistanke eller viden om seksuelle  
overgreb og/eller vold skal  
udarbejde en børnefaglig  
undersøgelse efter servicelovens §50  
eller tillæg til eksisterende sag  
 

  og  
  
der er involveret enten politi og/eller  
sygehusvæsen/retsmedicinsk institut  
(også blot ved politianmeldelse) 

 



Sagssamråd i sagerne 

•Udveksle viden og oplysninger i sagen, jf. § 50c 

•Sikre koordinering og tilrettelæggelse af 
undersøgelsesforløb Formål 

 

•Alle involverede professionelle 

•Kommune, politi, sundhedsvæsen (børnelæger og/eller 
retsmedicinsk institut) og børnehusteamet 

Hvem 
 

•Børnehuset indkalder og er mødestyrer 

•Ca. 45-60 minutter 

•Kort beslutningsreferat sendes ud til mødedeltagerne 

 
Hvordan 



Koordinering  af det tværsektorielle samarbejde  
og  sparring  til kommunerne 

 

• Et koordineret undersøgelsesforløb hvor alle 
involverede er i tæt dialog 

 

• Udveksling af relevante oplysninger 

 

• Mulighed for sparring ift. § 50 undersøgelsen 
– Konkret bistand ift. børnesamtalen, familiesamtaler 

 

 

 

 



Krisesamtaler 

• Familie/forældre/
nærmeste 
omsorgspersoner 

• barnet/den unge 

 

(fokus på overgreb) 
 

 

Udredning 

• Barnets støtte- og 
behandlingsbehov 

• Familiens samlede 
støtte- og 
behandlingsbehov  

 

(fokus på overgreb) 



Planlægning af forløb 

• Udgangspunkt i det enkelte barn og familien 

– Skal der være et forløb? 

• Hvad gør kommunen – hvad gør børnehuset 

• Socialrådgiver og/eller psykolog? 

• Forventningsafstemning med kommune, 
barnet og familien – korte afgrænsede forløb 

 



Afsluttende notat 

Bidrag til kommunens § 50 undersøgelse: 

 

- Beskrivelse af forløb i børnehuset 

- Udredning af barnet og familien ift.  

 overgrebene 

- Social- og psykologfaglig vurdering 

- Samlede anbefalinger til kommunen 

 



Sagssamråd i sagerne 

•Udveksle viden og oplysninger i sagen, jf. § 50c 

•Sikre koordinering og tilrettelæggelse af 
undersøgelsesforløb Formål 

 

•Alle involverede professionelle 

•Kommune, politi, sundhedsvæsen (børnelæger og/eller 
retsmedicinsk institut) og børnehusteamet 

Hvem 
 

•Børnehuset indkalder og er mødestyrer 

•Ca. 45-60 minutter 

•Kort beslutningsreferat sendes ud til mødedeltagerne 

 
Hvordan 



Monitorrummet 



Modtagelse 



Videoafhøringsrummet 



Barnets perspektiv 



Familierum 



Retsmedicinske undersøgelser 



Terapirum 



Møderum 



Status Børnehus Hovedstaden 
1.10.2014 – 25.5.2014 

54% af alle konsultative henvendelser blev til en børnehussag 
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Fordeling af typer sager  

Børnehussager 

Seksuelt overgreb

vold

vold og seksuelt overgreb



Børnehusets opgave og rolle 
 

Den danske børnehusmodel 

Endnu tættere samarbejde med 
kommunerne og politiet 

Det sundhedsfaglige samarbejde 



Videre udviklingsarbejde 

Hvordan yder vi den bedste indsats til 
kommunerne, børnene og familien 

Hvordan sikrer vi et tæt og meningsgivende 
samarbejde med kommunerne 

Hvordan får vi den bedste løbende dialog om 
konkrete sager og det generelle samarbejde 



Spørgsmål 

 

 


