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Årsrapport 2007

CBO, Center for Børn udsat for Overgreb, blev åbnet 8. november 2007. 

CBO er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Børneafdelingen, 

Retsmedicinsk Institut og Politiet i Århus. Det der nu efter den nationale 

struktur- og politireform  i 2007 hedder henholdsvis Børneafdelingen, År-

hus Universitetshospital, Skejby,  Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet 

og Østjyllands Politi.

Eftersom CBO kun har fungeret i knap 2 måneder i 2007, er det umuligt at 

lave evalueringer af centrets funktioner og aktiviteter. Formålet med denne 

årsrapport er derfor primært at opridse CBO’s organisation, historie og 

aktiviteter i de tre sektorer samt visionerne for centret.

God læselyst!

April 2008
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Organisation og medarbejdere 
 
Formålet med CBO har været at samle de undersøgelser og afhøringer, 

der skal foretages i forbindelse med overgreb (seksuelle eller fysiske) på 

ét geografisk sted, således at barn og familie kun skal et sted i den akutte 

fase. Kerneydelsen for CBO er sager, hvor en hurtig og koordineret indsats 

er nødvendig for at sikre de helbredsmæssige forhold for barn og familie 

samt for at erhverve den dokumentation, der er nødvendig for en eventuel 

senere straffesag. CBO modtager børn op til 15 år. CBO har telefontid alle 

hverdage 9.00 - 13.30. CBO varetager således opgaver for to sektorer:

1. Sundhedssektoren. Børn med kliniske symptomer på fysisk eller seksuelt 

overgreb kan komme til undersøgelse hos børnelæge efter henvisning fra 

en læge.

2. Retsvæsen. Børn kan efter en politianmeldelse komme til videoafhøring 

ved politiet eller retsmedicinsk undersøgelse ved en læge fra Retsmedi-

cinsk Institut (herefter kaldet en retsmediciner). 

Familier kan ikke selv henvende sig i centret.

CBO‘s generelle informationspjece, se bilag 1.

Ad 1 Sundhedssektoren
Såfremt et barn har kliniske symptomer, der giver mistanke om fysisk eller 

seksuelt overgreb, og der ikke foreligger en politianmeldelse, kan barnet 

henvises til børnelægeundersøgelse. Undersøgelsen følger vanlige under-

søgelses- og behandlingsprocedurer for Børneafdelingen. Børneafdelin-

gens personale i CBO består af en overlæge og sygeplejerske på fuld tid 

samt psykolog, socialrådgiver, pædagog og sekretær på deltid. Børneafde-

lingens personale har fortsat funktioner i den øvrige børneafdeling, lige-

som andet personale i Børneafdelingen indgår i arbejdet på centret efter 

behov. Normalt foretages første konsultation i CBO med to medarbejdere 

fra teamet. Udenfor centrets åbningstid kan børn ses i Børnemodtagelsen 

eller på sengeafdeling, hvis de er henvist på mistanke om overgreb. Børne-

afdelingens personale modtager månedlig supervision.

Alle børneafdelinger i Region Midtjylland kan modtage børn, hvor der 

er mistanke om overgreb. Henvisning fra regionshospitalerne til Århus 

Universitetshospital, Skejby, sker kun efter nærmere aftale. Det drejer 

sig primært om børn med behov for intensiv behandling, undersøgelse af 

kønsorganerne med et såkaldt kolposkop (forstørrelsesapparat med kraftig 

lyskilde) eller ved særligt komplicerede tilfælde af overgreb. 

Ad 2 Retsvæsen -  
Videoafhøringer eller retsmedicinsk undersøgelse
Såfremt der er sket anmeldelse til politiet om formodet overgreb (fysisk 

eller seksuelt), kan politiet som led i efterforskningen anmode om videoaf-

høring af barnet og/eller en retsmedicinsk undersøgelse.

Videoafhøringer: Børn op til 12 år (eller en udviklingsalder svarende til det-

te) skal ikke vidne i retten, men videoafhøres i de specialindrettede lokaler, 

der nu findes i centret. De tidligere afhøringslokaler på Politigården i Århus 

er nedlagt. Rigsadvokaten henstiller at afhøringer sker indenfor en uge ef-
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ter anmeldelse. Afhøringerne i centret følger politiets vanlige retningsliner 

for dette. Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fire specialud-

dannede videoafhørere, der er ansat i Sædelighedsafsnittet i afdelingen for 

efterforskning af personfarlig kriminalitet på Politigården i Århus. Efter åb-

ningen af CBO kommer videoafhørerne til CBO for at afhøre børnene, mens 

resten af den politimæssige efterforskning stadig foregår på Politigården i 

Århus. Ligeledes bruges CBO’s afhøringslokaler af to videoafhørere fra Syd-

østjyllands Politi. Efter særlig aftale kan andre politikredse i enkeltsager 

bruge lokalerne. Lokalerne bruges også, når børn skal afhøres som vidner i 

andre alvorlige sager. For nærmere beskrivelse af proceduren ved afhøring 

se bilag 2. Videoafhørerne modtager månedlig supervision.

Retsmedicinsk undersøgelse: Politiet kan som led i efterforskningen 

anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Formålet med denne undersø-

gelse er at dokumentere eventuelle fund og lave en retsmedicinsk erklæ-

ring. Undersøgelserne foretages af læger fra Retsmedicinsk Institut, Århus 

Universitet efter faste skriftlige standardprocedurer. Lægerne kommer 

i centret og foretager undersøgelserne og laver derefter det opfølgende 

kontorarbejde på Retsmedicinsk Institut, der er beliggende tæt på CBO. 

Som noget nyt er der nu ved centrets etablering givet mulighed for, at 

undersøgelserne kan assisteres af en erfaren børnesygeplejerske, såfremt 

undersøgelserne foretages i dagtid. Udenfor dagtid assisteres undersø-

gelserne fortsat af personale fra Retsmedicinsk Institut.  CBO modtager 

børn til retsmedicinsk undersøgelse fra både Region Midtjylland og Region 

Nordjylland, samt fra et område ved Vejle (del af region Sydjylland). For 

nærmere beskrivelse af undersøgelsen, se bilag 3.

Samarbejde internt og eksternt
De tre instanser i CBO varetager deres lovgivningsmæssige opgaver fuld-

stændigt som tidligere. Der er nu arrangeret samarbejdsmøder og fælles 

undervisning, således at de tre sektorer får en øget indsigt i og forståelse 

for de andre sektorers arbejdsopgaver. Dette tætte samarbejde skulle 

gerne resultere i en formindskelse af den sekundære belastning, som børn 

og familer udsættes for i forbindelse med undersøgelse for overgreb.

Den kommunale socialforvaltning er stadig den ansvarlige myndighed i 

forhold til den overordnede støtte, foranstaltninger og længerevarende 

behandling til familierne. Om nødvendigt laver CBO underretning til for-

valtningen i henhold til Servicelovens § 153, ligesom CBO i den akutte fase 

kan støtte familien i deres kontakt til forvaltningen. CBO har et ønske om at 

udbygge samarbejdet med socialforvaltningerne i kommunerne.

CBO har formaliseret samarbejde med de andre børneafdelinger i Region 

Midtjylland, samt med Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetsho-

spital, Århus Sygehus og Rådgivningscentret i Region Midtjylland. Der er 

desuden et tæt klinisk samarbejde med Gynækologisk Afdeling og Urologisk 

Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, Dermatologisk afdeling (Hud-

klinikken) på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt de paramedi-

cinske afdelinger (laboratorier og billeddiagnostisk afdeling). 

CBO indsamler viden og vil indgå i forskning om børn udsat for overgreb. 

CBO’s ledere og medarbejdere deltager i nationale og internationale aktivi-

teter samt udviklingsarbejde indenfor feltet.
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Centrets historie
Den historiske baggrund for centret bygger på diverse nationale arbejds-

grupper og rapporter foruden et lokalt mangeårigt samarbejde mellem de 

involverede parter:

1. I juni 2000 udsendte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justits-

ministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturmini-

steriet og Socialministeriet deres rapport ”Redegørelse om en forstærket 

indsats mod seksuelt misbrug af børn”, hvori det konkluderedes, at der er 

behov for en forstærket indsats i forhold til seksuelt misbrugte børn.

2. Dansk Pædiatrisk Selskab udgav i 2001 rapporten ”Den pædiatriske ind-

sats for børn udsat for overgreb eller mistænkt herfor”, hvori det anbefa-

les, at der blandt danske børneafdelinger oprettes fem regionale centre, 

herunder et i Århus, der skal rumme det samlede procesforløb i sager, 

som vedrører seksuelle overgreb mod børn.

3. Siden indførelsen af en ny undersøgelsesmetode i midten af 90’erne 

(undersøgelse af kønsorganerne ved brug af et såkaldt video-kolposkop) 

for børn udsat for seksuelle overgreb og/eller pædiatrisk-gynækologiske 

helbredsproblemer har der været tæt samarbejde mellem Retsmedicnsk 

Insitut, Århus Universitet og Børneafdelingen, Århus Universitetshospi-

tal, Skejby om gennemførelsen og vurderingen af disse undersøgelser. 

Der har været ønske om, dels at alle børneundersøgelser skal assisteres 

af specialtrænede sygeplejersker, uanset om undersøgelsen foregår ved 

børnelæge eller retsmediciner, og dels at undersøgelserne blev samlet 

geografisk. Der har fra begyndelsen været et ønske om, at også politiet 

skulle kunne udføre deres opgaver i forhold til børnene i geografisk sam-

menfaldende lokaler med børneundersøgelserne.

4. I forlængelse af den i punkt 1 omtalte rapport blev Team for Seksuelt Mis-

brugte Børn (SMB) på Rigshospitalet etableret i 2001. Diverse evaluerin-

ger har siden anbefalet, at der etableres tilsvarende tilbud andre steder i 

landet, eksempelvis svarende til de kommende regioner. Senest påpeget i 

en statusrapport fra 2006 fra SMB.

5. Da børn udsat for andre typer overgreb end seksuelt overgreb har behov 

for samme strukturerede undersøgelse, dokumentation, evt. sporsikring, 

akut krisehjælp, korterevarende psykologisk behandling, socialrådgiver- 

indsats og samarbejde mellem sundhedsvæsen, socialvæsen og retsvæ-

sen (politi og retsmedicinere) blev det i 2006 besluttet, at et kommende 

center i Århus Amt (nu Region Midtjylland) skulle kunne modtage hen-

vendelser vedr. alle typer af overgreb mod børn.

Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) er således i overensstemmelse 

med rapporter og evalueringer, der de senere år er udarbejdet på natio-

nalt plan. CBO fortsætter det arbejde, der tidligere fysisk er foregået på 

Børneafdelingen, Århus Universitetshospital,  Skejby, Østjyllands Politi og 

Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet.
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Aktiviteter i CBO 2007, inklusiv det organisatoriske  
arbejde inden Centrets åbning 
 
Undersøgelser og afhøringer (kun 8. nov-31. dec 2007)

(1) Ved første besøg i pædiatrisk regi foretages konsultationen enten af en 

børnelæge eller en psykolog, suppleret af sygeplejerske eller socialrådgiver,  

afhængig af den kliniske problemstilling. 

(2) Videoafhørerne fra politiet og retsmedicinerne laver normalt ikke un-

derretninger til socialforvaltningerne (Servicelovens § 153), idet videoafhø-

ringerne og de retsmedicinske undersøgelser er lavet efter anmodning fra 

sagsbehandler i politiet. Denne sagsbehandler ved politiet har det juridiske 

ansvar for underretning og kontakt til socialforvaltningen, jvf. lov om social 

service. Børn, der kommer til videoafhøring eller retsmedicinsk undersø-

gelse, skulle således være bekendt for socialforvaltningen via politiets 

sagsbehandler.

Der har desuden været  et antal telefoniske henvendelser, der har ligget 

udenfor CBO’s kerneydelse, hvor der er givet råd og vejledning samt an-

befalinger i forhold til håndtering af problemstillingen i andet regi. Denne 

registrering har i 2007 ikke været helt systematisk, men vil fra 2008 blive 

registreret  systematisk.

 

Publikationer
Christensen HN. Nyt Center for Børn udsat for Overgreb (CBO). Lægen i 

Midten, 2007;7:14-5.

Matthesen S, Rohde MC, Vesterby A. Postive Claymida Culture With Normal 

Anogenital Findings following single incident of incestuous abuse. Journal 

of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2007;20:187-9

Første besøg i CBO Opfølgning i CBO

Børnelæge
Video-

afhøring
Retsmedicinsk 
undersøgelse

Psykolog
Underretning

(SL  §153 )

Børneafdeling (1) 9 5 2 0 9 9

Videoafhøring
ved politiet

7 0 0 0
Endnu ikke

et tilbud
Ingen (2)

Retsmedicinsk
undersøgelse

6 0 0 0
Endnu ikke

et tilbud
Ingen (2)

I alt nye børn
i CBO

22



1312

Vesterby A, Hansen LA, Sabroe S. Sexual Abuse: Hymenal Findings in Girls 

With a History of Vaginal Penetration. American Academy of Forensic 

Sciences, 2007; 318.

Rohde MC, Matthesen S, Vesterby A. The Role of Testing for Chlamydia 

Trachomatis When Examining Sexually Abused Children. American Academy 

of Forensic Sciences, 2007;

Ekstern undervisning
Undervisning på Børneafdelingen Ålborg Sygehus. „Overgreb mod børn” v/ 

Psykolog Luci Østrup og overlæge Hanne N Christensen. 

Undervisning ved Joansøstrene, Århus. „Overgreb mod børn” v/ Overlæge 

Hanne N Christensen 

Undervisning på Politiskolen. „Overgreb mod børn“ v/ vicestatsobducent, 

ph.d. Jytte Banner

Undervisning på Politiskolen. „Sporsikring“  v/ kriminaltekniker Karsten 

Husted

Undervsining på Politiskolen. „Overgreb mod børn“ v/videoafhører Gitte 

Christensen

Undervisning på Politiskolen. „Uddannelse af videoafhørere“ v/vidoafhører 

Gitte Christensen

Undervisning på Politiskolen. „Videregående efterforskning i sædeligheds-

sager“ v/ videoafhører Gitte Christensen

Øvrige formidlingsaktiviter
Diverse interviews til pressen i forbindelse med åbningen af CBO

Poster i forbindelse med åbent hus på Retsmedicinsk Institut, Århus Uni-

versitet. „Når et barn udsættes for seksuelt overgreb. Det retsmedicinske 

perspektiv“. 

Orienteringsmøde for forældre og personale i en konkret institutionssag 

(med mange familier involveret). Forestået af Østjyllands Politi.

AUH, Århus Universitetshospitals magasin om forskning og klinik, februar 

2007: „Nyt center får unik mulighed for at forske i overgreb mod børn” af 

Dorte Hangst. Interview til denne artikel.
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Undervisning i CBO 
November Regionens „børnejurist” på sygehusområdet Signe Lenler- 

 Eriksen  underviser Børneafdelingens team i juridiske aspek- 

 ter af undersøgelse og behandling af børn, der er mistænkt  

 for at have været udsat for overgreb.

September  Tværfagligt endags kursus for alle videoafhørere, retsmedi- 

 cinske læger, børnelæger, børnesygeplejersker, psykolog,  

 socialrådgivere, pædagoger og sekretærer med funktion i det  

 kommende center. Interne undervisere (fordelt på to dage  

 med samme program).

Efterår  Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, grundmodul for ansvars- 

 havende børnesygeplejerske i CBO.

Maj Undervisning af børnesygeplejersker i sporsikring ved Krimi- 

 nalteknisk Afdeling, 

Studiebesøg, kongres- og mødedeltagelse
December Teaterforestillingen „En sten fra mit hjerte” vises i Lysthuset  

 (Det tidligere Århus Amt’s afdeling for seksuel og reproduk- 

 tiv sundhed). Tre af centrets medarbejdere deltager og har  

 efterfølgende diskussion med skuespillerne om udvikling af  

 stykket.

November Teaterforestillingen „Blackbird” på Svalegangen, Århus. Tolv  

 af centrets medarbejdere ser forestillingen og har efterføl- 

 gende diskussion med skuespillerne.

September  Børnelæge, to sygeplejersker, socialrådgiver og psykolog  

 besøger „Barnets hus“ på Island

Juni  Nationalt møde på Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigs-

 hospitalet. Deltagelse af psykologer, socialrådgivere, børne- 

 sygeplejersker  og børnelæger.

April Nordisk lægefagligt forum vedr. børn udsat for overgreb i  

 Oslo. Deltagelse af børnelæge og retsmediciner.

Studiebesøg i CBO
November Besøg af Sydøstjyllands Politi

November Besøg af tre studerende fra SOSU-grunduddannelse i   

 forbindelse med projektskrivning
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Visioner og udviklingsperspektiver 
for CBO

Som beskrevet giver CBO fra åbningen i november 2007 mulighed for at 

børn og familier i forbindelse med overgreb kun skal ét sted til undersøgel-

se, afhøring og behandling. Børneafdelingen, Østjyllands Politi og Rets-

medicinsk Institut gennemfører deres procedurer i nye lokaler, men efter 

samme standarder som tidligere bortset fra, at de retsmedicinske undersø-

gelser i dagtid nu assisteres af en erfaren børnesygeplejerske.

På sigt er der ønsker om:

1. Der etableres psykosocialt tilbud til alle børn og familier, der kommer i 

CBO. Der ønskes mulighed for et psykosocialt tilbud med akut krisehjælp 

eller korterevarende psykosocial behandling til alle uanset indgangspor-

ten til CBO. Såfremt der er behov for længerevarende behandling, skal 

dette fortsat foranstaltes i kommunalt regi.

2. Der ønskes et døgnberedskab af børnesygeplejersker, der kan assistere 

til akutte undersøgelser.

3. Yderligere udvikling og kvalitetssikring af samarbejdet i centret

4. Deltagelse i og udbygning af forskning om overgreb mod børn, regionalt 

og nationalt.

5. Der etableres et egentlig regionalt videnscenter

6. At samarbejdet med de kommunale socialforvaltninger og andre børne-

afdelinger formaliseres og udbygges yderligere.

7. Udforske og udvikle forebyggelsesmuligheder

8. At udbygge samarbejde med Team for Seksuelt Misbrugte Børn på Rigs-

hospitalet,  de øvrige børneafdelinger med højt specialiserede funktioner 

for børn udsat for overgreb, de øvrige retsmedicinske institutter og poli-

tikredse samt støtte en udvikling af regionale centre efter samme model 

som CBO.

Århus Universitetshospital, Skejby har ansøgt Region Midtjylland om 

midler, der kan muliggøre en del af ovenstående. Ansøgningen forventes 

behandlet i 2008.
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Orientering til sagsbehandlere, 
sundhedspersonale og politi

Hvad er CBO?
Center for Børn udsat for Overgreb er et samarbejde mellem Østjyllands 

Politi, Retsmedicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen, Århus Universi-

tetshospital, Skejby. Vi har fælles lokaler, hvor undersøgelse og behandling 

af børn udsat for overgreb kan foregå. Ved overgreb mod børn er en hurtig 

og koordineret indsats nødvendig - både af hensyn til barnet i den akutte 

situation og af hensyn til en eventuel straffesag.

Kommunen har ansvar for efterfølgende behandling af og støtteforanstalt-

ninger til barn og familie.

Hvem kan komme på CBO?
CBO modtager børn og familier, hvor der er mistanke om fysisk eller sek-

suelt overgreb mod barnet, og hvor der er behov for lægelig undersøgelse 

eller videoafhøring ved politiet. I CBO foretager politiet desuden videoaf-

høring af børn, som har været vidner til forbrydelser. CBO modtager børn i 

alderen op til 15 år. Børn og familier modtages enten efter henvisning fra 

egen læge eller efter en politianmeldelse. Familier kan ikke selv henvende 

sig i centret. 

I følge Serviceloven har offentligt ansatte pligt til at underrette kommu-

nen, hvis han/hun bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, 

Bilag 1.

Informationspjece om CBO
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at barnet eller den unge har brug for særlig støtte (underretningspligten). 

Kommunens sagsbehandler har mulighed for at komme i CBO for at tale 

med barn og familie, hvis der er behov for dette.

Hvad foregår på CBO?
Hvis et barn henvises p.g.a. lægelig mistanke om overgreb, bliver barnet 

undersøgt af en børnelæge. Desuden tages stilling til underretning til 

socialforvaltningen, og der ydes vejledning, rådgivning og – afhængig af 

forholdene – kortere psykologisk behandling.

Såfremt forløbet er politianmeldt, tager polititet stilling til, om barnet skal 

undersøges af en retsmedicinsk læge, samt om barnet skal videoafhøres 

(se særskilte pjecer).

Er der behov for indlæggelse, kan barnet sammen med en forælder blive 

indlagt på Børneafdelingen.

Optageområde
CBO modtager børn og familier fra Region Midtjylland. Børn med sympto-

mer, der kan stamme fra overgreb, men hvor der ikke er sket politianmeldel-

se, skal henvises til den lokale børneafdeling, der vurderer, om der er behov 

for viderehenvisning til CBO.

Børn, som skal til retsmedicinsk undersøgelse, modtages direkte i CBO fra 

hele optageområdet for Retsmedicinsk Institut i Århus. Optageområdet 

dækker hele Region Midtjylland, hele Region Nordjylland og et mindre om-

råde ned til Vejle i Region Syddanmark

Børn til videoafhøring modtages fra Østjyllands Politi samt efter nærmere 

aftale fra andre politikredse.

Kontakt til CBO
Telefontid på hverdage 9.00 - 13.30 på 8949 9011

Ved akut overgreb udenfor telefontid skal socialforvaltningen, vagtlæge, 

nærmeste børneafdeling, politi eller retsmedicinsk vagthavende kontaktes 

- afhængig af problemstillingen.

Bilag 1.

Informationspjece om CBO
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Afhøring af børn, der har været udsat 
for overgreb

Efter at en anmeldelse er modtaget, foretages den indledende efterforsk-

ning/afhøring.

Video/DVD-optagelse af afhøringer sker for børn i alderen 3 – 4 år til og 

med 12 år. Børn der er fyldt 13 år, afhøres på normal vis og kan skulle møde i 

retten. Der kan i specielle tilfælde dispenseres fra aldersgrænsen.

Afhøringen foregår på Center for Børn udsat for Overgreb, beliggende på 

Århus Universitetshospital, Skejby.

Der er her 2 lokaler, der er specielt indrettet til afhøring af børn. 

I selve afhøringslokalet er kun barnet og den politiassistent, der skal fore-

tage afhøringen, til stede.

I det andet lokale er bistandsadvokat, forsvarer, anklager, samt repræ-

sentant fra de sociale myndigheder tilstede. De kan her følge med på en 

skærm, hvad der bliver sagt under hele afhøringen.

Afhøringen foretages af politifolk, der er specielt uddannede til dette.

I de fleste tilfælde gennemføres et hjemmebesøg dagen før afhøringen skal 

finde sted. På den måde har den afhørende politiassistent mulighed for at 

vurdere barnet, og tilrettelægge sin afhøring herefter. Det er på den måde 

heller ikke en helt fremmed person, barnet møder ved afhøringen.

Der bliver under dette besøg i hjemmet ikke talt om sagen.

Forældrene overværer ikke afhøringen, idet de måske skal være vidner i en 

evt. retssag.

Barnet har ret til en bistandsadvokat, hvis opgave det er at bistå barnet og 

dets pårørende under forløbet, og kan være med til at bistå dem ved en evt. 

retssag.

Spørgsmål om afhøringen og henvendelser i øvrigt, rettes til Østjyllands 

Politi, afdelingen for personfarlig kriminalitet, tel. 8731 1448.

Bilag 2.

Informationspjece om 

videoafhøring
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Information til børn og forældre om 
den retsmedicinske undersøgelse

Hvorfor bør dette læses?
For at forberede både dit barn og dig selv på lægeundersøgelsen.

Som voksen er det en vanskelig situation at være i, men måske kan det 

hjælpe dig at vide, at dit barn højst sandsynligt ikke vil blive påvirket af 

lægeundersøgelsen. 

Man har fundet ud af, at børnene generelt får det psykisk bedre efter læge-

undersøgelsen. Mange børn siger bagefter, at det er godt at vide, at de ser 

ud ”forneden” ligesom andre.

Hvorfor skal der foretages en retsmedicinsk  
lægeundersøgelse
I forbindelse med efterforskning kan politiet få hjælp af en læge fra Rets-

medicinsk Institut til at undersøge børn i CBO.

Lægen ser efter, om der er skader på kroppen, som eventuelt skal behand-

les. Lægen ser ligeledes efter, om der er ar eller andre følger efter et seksu-

elt overgreb. Undersøgelsen kan være med til at støtte barnets beretning. 

Hvordan foregår undersøgelsen?
Lægeundersøgelsen ligner den almindelige børneundersøgelse, som den 

foregår hos egen læge eller skolelægen. 

Når barnet og den voksne, som barnet er tryg ved, kommer, bliver begge 

modtaget af en læge eller en anden fagperson fra CBO, der er vant til at 

arbejde med børn. 

Barnet og den voksne sætter sig sammen med lægen og eventuelt lægens 

medhjælper i undersøgelsesrummet, hvor der først snakkes lidt. Lægen 

tager ofte også et billede af barnet. 

Lægen vil bl.a. spørge om almindelige lægelige ting såsom sygdomme, om 

hvordan barnets mave fungerer og om andre ting, der handler om barnets 

krop.

Lægen spørger ikke om, hvad der er sket, idet politiet ofte har afleveret en 

rapport med de oplysninger. 

Lægen vil bagefter veje og måle, lytte og se på barnet fra top til tå – altså 

fra hårspids til tåneglene, ligesom lægen også kigger i munden. 

Til sidst undersøger lægen barnets kønsorganer udvendigt, mens barnet 

sidder/ligger godt og så afslappet som muligt.

 

Lægen kigger og adskiller forsigtigt skamlæber og endebalder med fing-

rene og kigger på drengens penis og pung. Lægen vil i nogle tilfælde tage 

prøver fra skede-/endetarmsåbningen med en lille vatpind. Dette kan nogle 

gange mærkes. 

Bilag 3.

Informationspjece om 
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Mens barnet undersøges forneden, vil der blive brugt et forstørrelsesap-

parat (kolposkop), der holdes i en afstand på ca. 20 cm fra barnets krop. 

Apparatet er en slags kikkert, som samtidig kan optage billeder. Billederne 

bruges af lægen i forbindelse med rapportskrivning og som dokumentation 

for det, man har fundet ved undersøgelsen. Billederne bruges også, når nye 

læger skal uddannes til at undersøge børn. Billederne er yderst fortroligt 

materiale og bliver opbevaret på Retsmedicinsk Institut. De vises ikke

i en evt. retssag 

Det gør ikke ondt
Der er ikke tale om en gynækologisk undersøgelse som den, den voksne 

kvinde får hos egen læge. Der anvendes ikke instrumenter.

Hvor længe varer det?
Det hele – fra I ankommer til CBO og til undersøgelsen er slut – varer 1 – 1,5 

time.

Vigtigt at vide når I går hjem!
Det er vigtigt at understrege, at selv om der er normale fund ved lægeun-

dersøgelsen, kan der have fundet et overgreb sted. 

Hvad sker der efter undersøgelsen?
Lægen sender en rapport til politiet om, hvad der blev fundet og snakket 

om.

Retsmedicinsk Institut, Århus. Tel. 8942 9800

Retsmedicinsk Institut er et Universitets Institut, der fungerer uafhængigt 

af politiet, domstolene og sundhedsvæsenet. Der er ansat flere læger på 

Retsmedicinsk Institut hvoraf flere er speciallæger.
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