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Årsrapport 2008
CBO, Center for Børn udsat for Overgreb, blev åbnet 8. november 2007. CBO er resulta-

tet af et mangeårigt samarbejde mellem Børneafdelingen, Retsmedicinsk Institut og 

Politiet i Århus. Det der i dag, efter den nationale struktur- og politireform i 2007, hedder 

henholdsvis Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, Retsmedicinsk Institut, 

Århus Universitet og Østjyllands Politi.

CBO har således fungeret i godt et år. Alle tre sektorer er ved at have indrettet sig og fået 

det praktiske arbejde til at fungere i de nye rammer. Udfordringerne og visionerne i CBO 

er nu rettet mod yderligere udvikling og kvalitetssikring i det intersektorielle samarbejde 

i CBO samt udbygning af samarbejdet med kommunerne. En anden høj prioritet er delta-

gelse i de intersektorielle nationale arbejdsgrupper, der arbejder for en national strategi 

for regionale „Børnebeskyttelsescentre“ i stil med CBO.

God læselyst!

Maj 2009
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Organisation og medarbejdere 
 
Formålet med CBO har været at samle de undersøgelser og afhøringer, der skal foreta-

ges i forbindelse med overgreb på børn (seksuelle eller fysiske) på ét geografisk sted, 

således at barn og familie kun skal et sted i den akutte fase. Kerneydelsen for CBO er sa-

ger, 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 via lægehenvisning komme til undersøgelse i CBO. I børneafdelingens regi er an-

sat børnelæge, psykolog, børnesygeplejerske, socialrådgiver og sekretær.

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

eller til retsmedicinsk undersøgelse ved en læge fra Retsmedicinsk Institut (herefter 

kaldet retsmediciner). 

Familier kan ikke selv henvende sig i centret.

CBO‘s generelle informationspjece, se bilag 1.

Centertanken bygger på erfaringer fra specielt USA, hvor der i flere årtier har eksisteret 

„Børnebeskyttelsescentre“ (Child Protection Centers) over hele landet. Den amerikanske 

børnelæge og forsker David Chadwick, der var med til at grundlægge et af de store Child 

Protection Centers i Californien, udtalte i 1987: 

„De sektorer der SKAL samarbejde i arbejdet med overgreb mod børn er (i det mindste) 

Socialsektoren, Retssektoren, Sundhedssektoren og Undervisningssektoren. Ingen sek-

tor er mere vigtig end den anden OG ingen er mere vigtig end problemet“. – En udtalelse 

og grundholdning, der er en vigtig del af fundamentet for CBO.

De senere år har centertanken bredt sig over Atlanten, og der er nu tiltag - under ret 

forskellige konstruktioner – til børnebeskyttelsescentre på Island samt i Norge, Sverige 

og Danmark.



76

Barnets og familiens vej gennem Centret

Barn og familie kommer ind via læge – som oftest den  
praktiserende læge, vagtlægen eller skadestuelægen 

Såfremt et barn har kliniske symptomer, der giver mistanke om fysisk eller seksuelt 

overgreb, og der ikke foreligger en politianmeldelse, kan barnet henvises til børnelæge-

undersøgelse. Undersøgelsen følger vanlige undersøgelses- og behandlingsprocedurer 

for Børneafdelingen. Såfremt der findes begrundet mistanke om overgreb, laves under-

retning til den kommunale socialforvaltning i hht. Servicelovens § 153. Såfremt der ikke 

findes begrundet mistanke om overgreb, og symptomerne kan forklares af andre medi-

cinske tilstande, afsluttes barnet til egen læge eller overgår til nærmere undersøgelse i 

børneafdelingen.

I forbindelse med udredning af overgreb kan indlæggelse på børneafdelingen blive nød-

vendig. Børneafdelingens faste personale i CBO består af en overlæge, børnesygeplejer-

ske og psykolog på stort set fuld tid samt socialrådgiver, sekretær og pædagog på deltid. 

Børneafdelingens personale har fortsat funktioner i den øvrige børneafdeling, ligesom 

andet personale i Børneafdelingen indgår i arbejdet i CBO efter behov. Pædagogen har kun 

funktion i sengeafsnittet. Normalt foretages første konsultation i CBO med to medarbejde-

re fra teamet – som oftest af børnelæge eller psykolog, suppleret med børnesygeplejerske 

eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. Udenfor centrets åbningstid 

kan børn ses i børnemodtagelsen eller på sengeafdeling, hvis de er henvist på mistanke om 

overgreb. Børneafdelingens personale modtager månedlig supervision.

Alle børneafdelinger i Region Midtjylland kan modtage børn, hvor der er mistanke om 

overgreb. Henvisning fra centralsygehusene 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 (forstørrelsesap-

parat med kraftig lyskilde) eller ved særligt komplicerede tilfælde af overgreb. Enkelte 

børn fra Region Nordjylland henvises ligeledes til CBO. I særlige tilfælde kan overnatning 

på patienthotel være en mulighed.

Barn og familie kommer via politiet.  
– til videoafhøringer eller retsmedicinsk undersøgelse
Såfremt der er sket anmeldelse til politiet om formodet overgreb (fysisk eller seksuelt), 

kan politiet som led i efterforskningen iværksætte videoafhøring af barnet og/eller an-

mode om en retsmedicinsk undersøgelse.

Videoafhøringer: 

Børn op til 12 år (eller en udviklingsalder svarende til dette) skal ikke vidne i retten, men 

videoafhøres i de specialindrettede lokaler, der findes i CBO. De tidligere afhøringslokaler 

på Politigården i Århus er nedlagt. Rigsadvokaten henstiller, at afhøringer sker indenfor 

en uge efter anmeldelse. Afhøringerne i CBO følger politiets vanlige retningsliner for 

dette. Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fire specialuddannede videoafhø-

rere, der er ansat i Sædelighedsafsnittet i afdelingen for efterforskning af personfarlig 

kriminalitet på Politigården i Århus. Efter åbningen af CBO kommer videoafhørerne til 

CBO for at afhøre børnene, mens resten af den politimæssige efterforskning stadig fore-

går på Politigården i Århus. Ligeledes bruges CBO’s afhøringslokaler af to videoafhørere 

fra Sydøstjyllands 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.
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Retsmedicinsk undersøgelse: 

Politiet kan som led i efterforskningen anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. For-

målet med denne undersøgelse er at dokumentere eventuelle fund og lave en retsmedi-

cinsk erklæring. 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 Retsme-

dicinsk Institut, der er beliggende tæt ved CBO. Undersøgelserne kan assisteres af en 

erfaren børnesygeplejerske, ligesom børneafdelingens personale sørger for medicinsk 

og psykosocial opfølgning. 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 den retsmedicinske undersøgelse, se bilag 3. 

Psykologtilbud
CBO har et familieperspektiv. Dette gør sig også gældende i kontakten til psykologen.  

Det skal dog nævnes, at CBO ikke varetager krænkerbehandling.

Et gennemgående element i psykologarbejdet er støtte til de primære omsorgsgivere 

(ikke krænkende) for barnet, da barnets helingsproces er afhængig af støtten i det omgi-

vende miljø. Det er særdeles vigtigt at opretholde forældrefunktionen trods den ople-

vede krise, da barnet er meget afhængigt af samspillet mellem forældrene og reagerer 

på deres tackling af hændelsen. Det er vigtigt, at barnets dagligdag bliver så normal og 

genkendelig som muligt, og at forældrene opleves som trygge, stabile forældre, på trods 

af familiens oplevelse af, at verden i den grad er blevet vendt på hovedet. 

Hvorvidt barnet modtager støtte afhænger af alder, omfang af overgreb og reaktioner 

m.m. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at barnet skal være afhørt af politiet, 

inden der påbegyndes et eventuelt forløb hos psykolog. 

Af de henvendelser, der modtages, kan der groft skelnes mellem to kategorier af over-

greb: Bekræftede overgreb og mistanke om overgreb. Det er vigtigt at være opmærksom 

på, at det ikke kun er konstaterede overgreb, men også mistanke om overgreb, der bela-

ster familien og kan udløse alvorlig krise.

Omkring rammerne for psykologarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

–  Psykologbehandling i CBO er af korterevarende karakter i den akutte fase. Eventuel 

længerevarende behandling visiteres til kommunerne. 

–  Det er ikke psykologens opgave at af- eller bekræfte, hvorvidt der har fundet et seksu-

elt overgreb sted, men derimod at støtte, rådgive og behandle.



1110

Særligt fokus i det kommende år vil være kriseperspektivet, hvor der bl.a. vil blive på-

begyndt forskning omkring børn og en evt. forekomst af PTSD (posttraumatisk belast-

ningsreaktion) i forbindelse med overgreb. Dette vil foregå i samarbejde med Århus 

Universitet.  

Børnesygeplejerske og sekretær 
– det personalemæssige omdrejningspunkt i CBO. 
Børnesygeplejersken og sekretæren har en koordinerende funktion i stort set alle forløb 

i CBO. Børnesygeplejersken deltager i alle lægeundersøgelser, hvad enten de udføres af 

børnelæge eller retsmediciner, varetager en del selvstændige sygeplejekonsultationer 

før eller efter lægeundersøgelse og vil ofte være bindeled mellem lægeundersøgelsen og 

den psykosociale opfølgning. Mange telefoniske opfølgninger til familierne sker ligeledes 

ved børnesygeplejersken. Børnesygeplejersken kan desuden bistå politiet, hvis der efter 

en videoafhøring bliver behov for, at barnet afledes eller passes, mens myndighedsper-

sonerne taler med forældrene. Sekretæren står for booking, skrivning og receptionist-

funktioner, ligesom hun i specielle tilfælde kan hjælpe med pasning af et barn.

Børnesygeplejersken varetager desuden telefonrådgivning af professionelle. Stort set 

alle faglige henvendelser går via børnesygeplejersken, der giver råd og vejledning, og 

efter behov inddrager de andre faggrupper i den akutte vurdering. Alle henvendelser 

diskuteres efterfølgende på den ugentlige, tværfaglige konference, hvilket kan medføre 

fornyet kontakt til den person, der har søgt rådgivning (ikke akutte problemstillinger). 

Såfremt der er tale om en problemstilling, der ikke er CBO‘s kerneområde, henvises til 

bedste faglige tilbud. Pårørende kan ikke ringe direkte. Såfremt de alligevel gør dette, 

henvises de til SISO‘s anonyme telefonrådgivning (Videnscenteret for Sociale Indsatser 

ved Seksuelle Overgreb mod børn).  

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

lastning, som børn og familier 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 psykosocial opfølgning til fami-

lierne. Om nødvendigt laver CBO underretning til forvaltningen 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 

og har i 2008 holdt samarbejdsmøde med alle de kommuner, der ligger i Østjyllands Poli-

tikreds. Tilsvarende møder for de øvrige kommuner i optageområdet for Århus Universi-

tetshospital, Skejby ønskes afviklet i 2009. På længere sigt skal alle kommuner i Region 

Midtjylland inviteres til samarbejdsmøder.

CBO har formaliseret samarbejde med de andre børneafdelinger i Region Midtjylland, 

samt med Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og 

Rådgivningscentret i Århus Kommune (tidligere Århus Amt). Der er desuden et tæt klinisk 

samarbejde med Gynækologisk Afdeling og Urologisk Afdeling på Århus Universitetsho-

spital, Skejby, Dermatologisk Afdeling (Hudklinikken) på Århus Universitetshospital, Århus 

Sygehus samt de paramedicinske afdelinger (Billeddiagnostisk Afdeling og laboratorier). 

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

medarbejdere deltager i nationale og internationale aktiviteter samt udviklingsarbejde 

indenfor feltet. Overlægen er daglig leder.
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Aktiviteter i CBO 2008 
 
Undersøgelser og afhøringer 

En del sager, der tager sin begyndelse i børneafdelingens regi er komplekse sager med 

mange involverede parter. Børneafdelingen har derfor i nogle tilfælde taget initiativ til 

netværksmøde i afdelingens regi som led i underretningen. En del af disse sager har 

været kompliceret af en samtidig sag i statsforvaltningen angående forældremyndighed, 

bopæl eller samvær. Andre sager har været kompliceret af samtidig udviklingsproblema-

tik ved barnet. 

Foruden besøg er der mange telefonkontakter. Der er tale om henvendelse fra stort set 

alle faggrupper samt fra familier, der har forløb i CBO. Henvendelser sker som oftest 

via børnesygeplejersken på CBO-telefonen (se ovenfor), og der er tale om flere daglige 

kontakter og opfølgende samtaler. En del professionelle søger rådgivning direkte ved Po-

litiet, der har ugentlige henvendelser. Der har i 2008 ikke været systematisk registrering 

af disse telefonkontakter. Der arbejdes på en mere systematisk registrering, således at 

disse kan kvantificeres i næste årsskrift.

Første besøg i CBO Opfølgning i CBO

Børnelæge
Video-

afhøring
Retsmedicinsk 
undersøgelse

Psykolog
Underretning
(SeL  §153 )

Børneafdeling (a) 34 60 3 2 56 22

Videoafhøring
ved politiet

66 (c) 0 5 8
Ikke tilbud

i 2008
Ingen (b)

Retsmedicinsk
undersøgelse

38 12 5 1 22 2 (b)

I alt nye børn
i CBO

138

(a)  Ved første besøg i børneafdelingens regi foretages konsultationen enten af børnelæge eller psykolog, suppleret af 

børnesygeplejerske eller socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. 

(b)  Videoafhørerne fra politiet og retsmedicinerne laver normalt ikke underretninger til socialforvaltningerne (Servicelo-

vens § 153), idet videoafhøringerne 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 socialforvaltnin-

gen, jvf. lov om social service. Børn, der kommer til videoafhøring eller retsmedicinsk undersøgelse, bør således være 

bekendt for socialforvaltningen via politiets sagsbehandler. 

(c)  Fordelt på 58 fra Østjyllands Politi og 8 fra Sydøstjyllands Politi
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Kongres- og konferencedeltagelse med foredrag
Vesterby A, Thastrum M. Børn og forældres oplevelse af og reaktion på den kolposko-

piske undersøgelse efter seksuelt overgreb. Nordisk forening for Børnemishandling og 

Omsorgssvigt. Reykjavik, Island. Maj 2008.

Vesterby A, Sabroe S. Hymenale fund og retslig udfald efter seksuelt overgreb omfat-

tende vaginal penetration. Nordisk Forening for Børnemishandling og omsorgssvigt. 

Reykjavik, Island. Maj 2008.

Christensen G. Kognitiv afhøring. First International Congress on Survivors of Rape. Vold-

tægtscentret, Århus. November 2008.

Ekstern undervisning
Marts  Undervisning på Politiskolen. „Seksuelle overgreb mod børn“ og „Uddan-

nelse af vidoafhørere“ v/ videoafhører Gitte Christensen. 

Marts  Undervisning på Politiskolen. „Retslægelig undersøgelse af børn udsat for 

overgreb“ v/ retsmediciner Jytte Banner Lundemose. 

November   Folkeuniversitet. „Klinisk Retsmedicin; overgreb mod børn“ v/ Jytte Banner 

Lundemose. 

November Dansk Selskab for Retsodontologi. „Overgreb mod børn“ v/Annie Vesterby.

December  Undervisning af kommende praktiserende læger. „Omsorgssvigt, overgreb 

og servicelovens § 153“ v/Hanne N. Christensen.  

Øvrige formidlingsaktiviter
 Diverse interviews til medierne.

  Vesterby A. Center for Børn udsat for Overgreb. Dansk Selskab for Retsme-

dicin. Ugeskrift for Læger 170/12-1;p.1053-1054, 2008.

Marts  Informanter til opgave på POL-opgave (Politiets Overordnede Lederuddan-

nelse) med temaet tværmyndighedssamarbejdet „Under ét og samme tag 

– er det fremtiden for det tværsektorielle samarbejde i sager om seksuelle 

overgreb mod børn?“.  Udfærdiget af Niels Kronborg. Alle personalegrupper 

deltog.

Marts  Informant til speciale „Politi og sociale myndigheders koordinering af efter-

forskning af seksuelle overgreb mod børn i familien“. Udfærdiget af stud.

jur. Rune Vestergaard. Juridisk Institut, Århus Universitet. Hanne N. Chri-

stensen deltager. 

September  Børneafdelingen og Østjyllands Politi afgiver høringssvar til Århus Kom-

mune i forbindelse med vejledningsmaterialet „Respekt for grænser“. 

September  Samarbejdsmøde med Århus Kommune, SISO, Velfærdsministeriet, Red 

Barnet m.fl. angående „Hvordan kan erfaringerne fra Århus Kommune 

anvendes til at kvalificere den fremtidige indsats mod overgreb mod børn“ 

og gennemgang af Århus Kommunes Børn og Unge afdelings ni-punkts 

handlingsplan. Poul Erik Christensen og Gitte Christensen, Østjyllands Politi 

deltager. 
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Deltagelse i udvalgsarbejde og faglige netværk
Nationale forskningsnetværk angående (seksuelle) overgreb mod børn og arbejdet angå-

ende udarbejdelse af forslag til national strategi for Child Protection Centers („Børnebe-

skyttelsescentre“). Personale fra alle tre sektorer i CBO deltager.

Intersektoriel- og tværfaglig national arbejdsgruppe angående Münchausen by Proxy 

Syndrom. Personale fra alle tre sektorer deltager.

Nationalt netværk for børneafdelinger, der har regional funktion for behandling af børn 

udsat for overgreb. Personalet fra børneafdelingen deltager. 

Nordisk netværk for børnelæger og retsmedicinere, der arbejder med overgreb mod 

børn.

Studiebesøg og samarbejdsmøder i CBO
Januar Akutmodtagelsen for voldtægtsofre fra Oslo. 

Maj Århus Kommune. Center for Pædagogisk udvikling. 

Maj  Justitsministeriet. Samarbejdsudvalget vedrørende retsmedicinske ydelser. 

Det faglige underudvalg. 

August  Århus Kommune. De fire socialcentre og Center for Pædagogisk Udvikling. 

September  Red Barnet, Børnerådet, SISO og Projekt Janus. 

September Sydøstjyllands Politi. 

Oktober Karolinska Sjukhus. Byggeteknisk besøg. 

November Sydsjællands Politi. 

November Socialpædiatrisk overlæge fra Finland.

December  Odder-Samsø, Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Personalet fra forskellige afdelinger på Århus Universitetshospital, Skejby.

Diverse studerende i forbindelse med praktikophold eller opgaveskrivning fra flere ud-

dannelsesinstitutioner: Sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, læger, tandlæger, 

politielever samt en enkelt gruppe folkeskoleelever.
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Studiebesøg, kursus- kongres- og mødedeltagelse i øvrigt
Januar   Interviewing Child Sex Offenders. To-dages kursus i England. Gitte Chri-

stensen deltager. 

Januar   The 22nd Annual San Diego International Conference on Child and Family 

Maltreatment. Chadwick Center, San Diego, Californien. Hanne N. Christen-

sen deltager. 

Maj   Konferencen „Køn-Krænker-Offer. Myter og Fakta“. Arrangeret af Forsk-

ningsnetværket angående seksuelle overgreb mod børn i samarbejde med 

Servicestyrelsen. Retsmediciner Bente Schumacher og Hanne N. Christen-

sen deltager. Hindsgavl. 

August  Konference angående udbygningen af Børnebeskyttelsescentre i Sverige. 

Hanne N. Christensen deltager. Lund. 

September  To-dages nationalt seminar for videoafhørere, Ry. Formålet med seminaret 

var formidling af ny viden, forskningsresultater samt relevante administrati-

ve, lovgivningsmæssige og retslige afgørelser. Desuden erfaringsudveksling 

samt styrkelse af den faglige, pædagogiske og psykologiske kompetence hos 

deltagerne. Videoafhørerne fra Østjyllands- og Sydøstjyllands Politi deltager. 

November  Konferencen „First International Congress on Survivors of Rape“. Perso-

nale fra alle tre sektorer deltager. Arrangeret af styregruppen ved Center 

for Voldtægtsofre i Århus. 

Intersektoriel undervisning for personalet i CBO 
April    Psykolog Connie Gregersen holdt oplæg: „Seksuelle overgreb med fokus på 

drenge“. 

Maj    Kriminalassistent Tom Christensen, Rigspolitiet-NEC (Nationale Efterforsk-

ningscenter) holdt oplæg om efterforskningen af „Tøndersagen“. 

November   Overlæge Annette Haagerup, Børneafdelingen, Skejby holdt oplæg: „Osteo-

genesis Imperfecta (glasknogler) - en differentialdiagnose til fysisk mis-

handling af børn“. 

Besøg i CBO forbindelse med donationer
April   Lokoførerne, „Oliekanden“. 

Oktober Lions Club. Kræmmermarked. 

December Frimurerlogen Pentalpha. 
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Visioner og udviklingsperspektiver for CBO

Som beskrevet giver CBO mulighed for, at børn og familier i forbindelse med overgreb 

kun skal ét sted til undersøgelse, afhøring og behandling i den akutte fase. Børneafde-

lingen, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk Institut gennemfører deres procedurer i nye 

lokaler, men efter samme standarder som tidligere. Det intersektorielle samarbejde 

udvikles fortløbende for dermed at forbedre børn og familiers forløb gennem de forskel-

lige, men nødvendige sektorer, der hver især har et ansvar for udredning, efterforskning 

og behandling.

De vigtigste indsatsområder for det kommende år er:

 – yderligere intersektoriel udvikling og kvalitetssikring af samarbejdet internt i CBO.

–  at samarbejdet med de kommunale socialforvaltninger udbygges yderligere og om 

muligt at få allokeret kommunale sagsbehandlere med myndighedsansvar til CBO. 

–  deltage i alle nationale tiltag, der arbejder for en national strategi for regionale Child 

Protection Centers („Børnebeskyttelsescentre“) i stil med CBO.

Desuden ønskes

–  at samarbejdet med regionens børneafdelinger, relevante kliniske afdelinger og politi-

kredse formaliseres og udbygges yderligere. 

–  at 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 indgangsporten til CBO. Såfremt der er behov for 

længerevarende behandling, skal dette fortsat foranstaltes i kommunalt regi.

–  at man deltager i og udbygger forskning om overgreb mod børn regionalt og nationalt 

med ansættelse af forskningsstuderende.

–  at der etableres et egentligt regionalt videnscenter.

–  at der udforskes og udvikles forebyggelsesmuligheder.
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Centrets historie
Den historiske baggrund for centret bygger på diverse nationale arbejdsgrupper og rap-

porter foruden et lokalt mangeårigt samarbejde mellem de involverede parter:

1.  I juni 2000 udsendte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Un-

dervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet 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 indsats for børn 

udsat for overgreb eller mistænkt herfor”, hvori det anbefales, 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 såkaldt video-kolposkop) for børn udsat for seksuelle 

overgreb og/eller pædiatrisk-gynækologiske helbredsproblemer har der været tæt 

samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Børneafdelingen, År-

hus Universitetshospital, Skejby om gennemførelsen og vurderingen af disse under-

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

specialtrænede børnesygeplejersker, uanset om undersøgelsen foregår ved børnelæ-

ge 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 sammenfaldende lokaler med børneundersøgelserne.

4.  I forlængelse af den i punkt 1 omtalte rapport blev Team for Seksuelt Misbrugte Børn 

(SMB) på Rigshospitalet etableret i 2001. Diverse evalueringer 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 seksuelle overgreb har behov for samme 

strukturerede undersøgelse, dokumentation, evt. sporsikring, akut krisehjælp, kor-

terevarende psykologisk behandling, socialrådgiverindsats og samarbejde mellem 

sundhedsvæsen, socialvæsen og retsvæsen (politi og retsmedicinere), blev det i 2006 

besluttet, at et kommende center i Århus Amt (nu Region Midtjylland) skulle kunne 

modtage henvendelser 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 nationalt plan. CBO fortsætter det 

arbejde, der tidligere fysisk er foregået på Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, 

Skejby, i Østjyllands Politi og på Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet.
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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, Retsme-

dicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, 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 støtteforanstaltninger til barn 

og familie.

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

mod barnet, og hvor der er behov for lægelig undersøgelse eller videoafhøring ved 

politiet. I CBO foretager politiet desuden videoafhøring 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 kommunen, hvis han/hun 

bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, 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 Bør-

neafdelingen.

Bilag 1.

Informationspjece 

om CBO
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Optageområde
CBO modtager børn og familier fra Region Midtjylland. Børn med symptomer, der kan 

stamme fra overgreb, men hvor der ikke er sket politianmeldelse, 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 optage-

området for Retsmedicinsk Institut i Århus. Optageområdet dækker hele Region Midtjyl-

land, hele Region Nordjylland og et mindre område 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 problem-

stillingen.

Afhøring af børn, der har været udsat for 
overgreb

Efter at en anmeldelse er modtaget, foretages den indledende efterforskning/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.

Bilag 2.

Informationspjece 

om videoafhøring
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Afhøringen foregår på Center for Børn udsat for Overgreb, beliggende på Århus Universi-

tetshospital, 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 foretage afhørin-

gen, til stede.

I det andet lokale er bistandsadvokat, forsvarer, anklager, samt repræsentant 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 tilret-

telægge 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 pårø-

rende 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.

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 lægeundersøgelsen. 

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 Retsmedicinsk Insti-

tut til at undersøge børn i CBO.

Lægen ser efter, om der er skader på kroppen, som eventuelt skal behandles. Lægen ser 

ligeledes efter, om der er ar eller andre følger efter et seksuelt 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 un-

dersøgelsesrummet, hvor der først snakkes lidt. Lægen tager ofte også et billede af barnet. 

Bilag 3.

Informationspjece 

om retsmedicnsk 

undersøgelse
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Lægen vil bl.a. spørge om almindelige lægelige ting såsom sygdomme, om hvordan bar-

nets 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 fingrene og kigger på 

drengens penis og pung. Lægen vil i nogle tilfælde tage prøver fra skede-/endetarmsåb-

ningen med en lille vatpind. Dette kan nogle gange mærkes. 

Mens barnet undersøges forneden, vil der blive brugt et forstørrelsesapparat (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 rapportskriv-

ning 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 ikkei 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 lægeundersøgelsen, 

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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Bilag 4.

Organogram


