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Årsrapport 2010

CBO-børnecenter har nu eksisteret i godt tre år. I CBO udføres formaliseret, 

koordineret myndighedsarbejde i forbindelse med mistanke om overgreb 

mod børn. CBO er etableret i et samarbejde mellem Børneafdelingen,  

Aarhus Universitetshospital Skejby, Østjyllands Politi og Retsmedicinsk  

Institut, Aarhus Universitet.

Der kan være flere veje til CBO. Nogle af børnene bliver henvist fra en  

læge til medicinsk vurdering i CBO. Andre kommer til videoafhøring  

eller rets medicinsk undersøgelse efter en politianmeldelse. Der gives 

telefonråd givning til professionelle. Familier kan ikke selv henvende sig. 

Der er mulighed for telefonrådgivning på hverdage klokken 9–13.30  

på telefon 8949 9011.

God læselyst!

Maj 2011
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Organisation og arbejdsopgaver
Formålet med CBO har været at samle de undersøgelser og afhøringer, der 

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

på ét geografisk sted, således at barn og familie kun skal ét sted hen 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 tele-

fontid alle hverdage klokken 9.00–13.30. CBO varetager således opgaver  

for to sektorer:

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

overgreb kan via lægehenvisning komme til undersøgelse i CBO.  

I Børneafdelingens regi er ansat børnelæge, psykolog, børnesygeplejer-

ske, socialrådgiver og sekretær. 

2.  Retsvæsnet. Børn kan efter en politianmeldelse komme til videoaf-

høring ved Politiet eller til retsmedicinsk undersøgelse ved en læge  

fra Retsmedicinsk Institut (herefter kaldet retsmediciner). 

Der ydes telefonrådgivning til professionelle

Familier kan ikke selv henvende sig i CBO, de skal, afhængig af problemstil-

lingen, i stedet hen vende sig til egen læge eller Socialforvaltningen. CBO’s 

sygeplejerske står for den primære rådgivning og alle telefonhenvendelser 

drøftes tværfagligt. (Se CBO’s generelle informationspjece, bilag 1.)

Centertanken bygger på erfaringer fra især USA, hvor der i flere årtier har eksi-

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

De senere år har centertanken bredt sig over Atlanten, og der er nu tiltag – 

under ret forskellige konstruktioner – til børnebeskyttelsescentre på Island,    

Norge, Sverige og Danmark.

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 børnelægeundersøgelse. Undersøgelsen følger vanlige under-

søgelses- og behandlingsprocedurer for Børneafdelingen. Såfremt der fin-

des begrundet mistanke om overgreb, laves underretning til Socialforvalt-

ningen i henhold til Servicelovens § 153. Såfremt der ikke findes begrundet 

mistanke om overgreb, og symptomerne kan forklares af andre medicinske 

tilstande, afsluttes barnet til egen læge eller overgår til nærmere undersø-

gelse og behandling i Børneafdelingen.

I forbindelse med udredning af overgreb kan indlæggelse på Børneafdelin-

gen blive nødvendig. Børneafdelingens faste personale i CBO består af en 

overlæge, en børnesygeplejerske og en psykolog på stort set fuld tid samt 

en socialrådgiver, en sekretær og en pædagog på deltid. Børneafdelingens 

personale har fortsat funktioner i det tilhørende sengeafsnit i Børneafde-

lingen, ligesom andet personale i sengeafsnittet indgår i arbejdet i CBO ef-

ter behov. Pædagogen har kun funktion i sengeafsnittet. Normalt foretages 

første konsultation i CBO med to medarbejdere fra teamet – som oftest en 

børnelæge eller en psykolog, suppleret med en børnesygeplejerske eller en 

socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. Udenfor Centrets 

Den amerikanske børnelæge 

og forsker David Chadwick, 

der var med til at grundlægge 

et af de store Child Protec-

tion Centers i Californien, 

udtalte i 1987: 

„De sektorer, der SKAL 

samarbejde i arbejdet med 

overgreb mod børn, er  

(i det mindste) Socialsek-

toren, Retssektoren, Sund-

hedssektoren og Undervis-

ningssektoren. Ingen sektor 

er mere vigtig end den anden, 

OG ingen er mere vigtig end 

problemet“. 

– En udtalelse og grundhold-

ning, der er en vigtig del af 

fundamentet for CBO.



76

åbningstid kan børn ses i børnemodtagelsen eller på det tilhørende sen-

geafsnit, hvis de er henvist på mistanke om overgreb. Børneafdelingens 

personale modtager månedlig supervision. CBO yder telefonrådgivning til 

professionelle indenfor Sundhedsvæsnet, Socialsektoren og Retsvæsnet.

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

mistanke om overgreb. Henvisning fra regionssygehusene til Aarhus Uni-

versitetshospital 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. Børn fra Region Nordjylland 

kan ligeledes henvises til CBO efter samme retningslinjer. 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 video-

afhøring af barnet og/eller anmode 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 Centret. 

Rigsadvokaten henstiller, at afhøringer sker inden for en uge efter an-

meldelse. Afhøringerne i Centret følger Politiets vanlige retningslinjer for 

dette. Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fem specialuddan-

nede videoafhørere, der er ansat i Sædelighedsafsnittet i Afdelingen for ef-

terforskning af personfarlig kriminalitet på Politigården i Aarhus. Efter åb-

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

resten af den politimæssige efterforskning stadig foregår på Politigården i 

Aarhus. Sydøstjyllands Politi bruger CBO til videoafhøring i forbindelse med 

efterforskning af sager fra Horsens- Hedensted- og Skanderborgområdet. 

Efter særlig aftale kan andre politikredse bruge lokalerne. For nærmere be-

skrivelse af proceduren ved afhøring, se bilag 2. Videoafhørerne modtager 

månedlig supervision.

Retsmedicinsk undersøgelse 

Politiet kan som led i efterforskningen anmode om en retsmedicinsk under-

søgelse. Formålet med denne undersøgelse er at dokumentere eventuelle 

fund og at lave en retsmedicinsk erklæring. Undersøgelserne foretages af 

læger fra Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet efter faste, skriftlige 

standardprocedurer. Lægerne kommer i Centret og foretager undersøgel-

serne og laver derefter det opfølgende kontorarbejde på Retsmedicinsk 

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

erfaren børnesygeplejerske, ligesom Børneafdelingens personale sørger 

for medicinsk og psykosocial opfølgning. CBO modtager børn til retsme-

dicinsk undersøgelse fra både Region Midtjylland og Region Nordjylland, 

samt efter aftale børn fra Region Syddanmark. For nærmere beskrivelse  

af den retsmedicinske undersøgelse, se bilag 3. 
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Psykologtilbud

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

til psykologen.  Det skal dog nævnes, at CBO ikke varetager krænker-

behandling. Et gennemgående element i psykologarbejdet er støtte til  

de primære omsorgsgivere (ikke krænkende) for barnet, da barnets  

helingsproces er afhængig af støtten i det omgivende miljø. Det er sær-

deles vigtigt at opretholde forældrefunktionen trods den oplevede krise,  

da barnet er meget afhængigt af samspillet mellem forældrene og reagerer  

på deres tackling af hændelsen. Det er ligeledes vigtigt, at barnets daglig-

dag 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, 

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 overgreb: bekræftede overgreb og mistanke om overgreb.  

Det er ikke kun konstaterede overgreb, men også mistanke om overgreb, 

der belaster familien og kan udløse alvorlig krise.

Omkring rammerne for psykologarbejdet skal man være opmærksom  

på følgende:

-  Psykologbehandling i CBO er af korterevarende karakter i den akutte 

fase. Eventuel længerevarende behandling henvises til kommunerne.  

Der er i CBO primært tale om kriseintervention og korterevarende  

overgrebsfokuseret behandling.

-  Det er ikke psykologens opgave at af- eller bekræfte, hvorvidt der har fun-

det et seksuelt eller fysisk overgreb sted, men derimod at støtte, rådgive 

og behandle.

Samråd og samarbejde

CBO-børnecenter har i 2010 startet samråd med mulighed for intersektoriel 

drøftelse af komplicerede sager. Der er afsat to timer hver anden uge med 

deltagelse af Børneafdelingen, Retsmedicinsk Institut, Østjyllands Politi og 

en kommunal repræsentant. Der indhentes samtykke fra forældremyndig-

hedsindehaveren til at drøfte sagen. Formålet er at få koordineret forløbet 

for barn og familie bedst muligt, således at der tages hensyn til både den 

behandlingsmæssige, efterforskningsmæssige og sociale indsats. Der er 

desuden en fast kontaktperson til Aarhus Kommune.

For at understøtte det gode familieforløb i Centret har der i CBO’s samlede 

personalegruppe været arbejdet med fælles etisk grundlag og handlevær-

dier. Der er udarbejdet en del retningslinjer for samarbejdet samt ansvars- 

og opgavefordeling. Der arbejdes på fælles læringskultur for hele CBO’s 

personalegruppe gennem et målrettet udbud af efteruddannelses- og 

videreuddannelsesforløb.
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Modstående er et eksempel på en akut sag, hvor en hurtig og koordine-

ret myndighedsindsats er nødvendig. Det er nødvendigt med monofaglig 

ekspertise og intersektorielt samarbejde. Der skal tages vare på medicinsk 

og psykologisk behandling og efterforskning samt samtidig vurderes behov 

for socialretslige indsatser. Dette skal gerne ske under hensyn til eks-

pertvurdering hurtigst muligt, kontinuitet i kontaktpersoner og nærhed i 

forhold til bopæl. Det er ikke altid muligt at opfylde alle tre behov, men med 

den faste bemanding af personale i CBO fra alle tre sektorer, er der en stor 

grad af koordinering, hurtig ekspertvurdering og kontinuitet i kontakten til 

personale. CBO har tæt og let adgang til socialrådgiverne i mange af kom-

munerne i optageområdet.

CBO-team har på en studietur i foråret 2010 til Linköping, Sverige hentet 

inspiration til udvikling af det koordinerede myndighedsarbejde. Organi-

satorisk ligner Barnahuset i Linköping CBO-børnecenter, men Barnahuset 

har et væsentligt større og længerevarende psykologisk behandlingstilbud, 

der er tæt koblet til børnepsykiatrien. Et effektmål for Barnahuset har vist, 

at den samlede behandlingstid, fra mistanken om overgreb rejses, til alle 

undersøgelser er gennemført og psykologisk behandling kan starte, er 

væsentlig forkortet, siden myndigheds- og behandlingsarbejde blev samlet 

geografisk i Barnahuset.

Fire indsatsområder
1. Samråd. Koordineret myndighedsarbejde

 En fem år gammel pige kommer i børnehave og viser sig at bløde fra 

skeden. Personalet er usikre på, om pigen er syg eller har været udsat for 

seksuelt overgreb. Personalet tager derfor kontakt til en sagsbehandler i 

kommunen, der tager telefonkontakt til CBO. Herfra anbefales, at barnet 

vurderes ved en børnelæge for at få vurderet, om der tale om medicinsk 

tilstand/sygdom eller begrundet mistanke om overgreb. Sagsbehandleren 

tager ud i institutionen, får fat i forældrene og følges med dem i CBO. 

Det viser sig, at barnet lider af børneorm. Sagsbehandlerens og børnelæ-

gens samtale med barn og forældre giver dog mistanke om, at der også kan 

være sket seksuelt overgreb. Sagsbehandleren anmelder til Politiet, der 

beslutter, at der skal forsøges videoafhøring af barnet samt udbedes rets-

medicinsk vurdering. Forældrene er i chok. Forældrene giver tilladelse til, 

at de involverede myndigheder taler sammen, og i løbet af få timer lægges 

en koordineret plan for behandling af børneorm, retsmedicinsk vurdering 

blandt andet med brug af børnelægernes første undersøgelse, politiafhø-

ring af forældrene, videoafhøring af barnet og forældrene tilbydes psyko-

logsamtale. 

I løbet af få dage er alle nødvendige undersøgelser og afhøring af barnet 

foretaget, hvorefter medicinsk behandling er iværksat, Politiet kan tage 

stilling til, om der er baggrund for en strafferetslig sag og Socialforvalt-

ningen kan opstarte en § 50-undersøgelse samt tage stilling til, om der er 

behov for akutte foranstaltninger. Barn og familie kan starte psykologisk 

krisebehandling.
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2. Juridiske udfordringer.  
„Når barn og forældre har modsatrettede interesser“ 

 En 10 år gammel dreng møder op i skolen med mange blå mærker og 

fortæller, at far og mor i forbindelse med et skænderi dagen før har slået 

ham. Klasselæreren tager efter aftale med skolens ledelse straks kontakt 

til Socialforvaltningen. Socialforvaltningen tager hurtigt ud og taler med 

drengen, hvorefter der laves politianmeldelse. Politiet ønsker at lave en 

akut, retsmedicinsk undersøgelse samt at videoafhøre drengen. Foræl-

drene siger nej til dette, hvorfor undersøgelserne ikke umiddelbart kan 

iværksættes.

 En fire måneder gammel dreng bringes til vagtlægen af forældrene.  

Han er lidt kold og blå på hænder og fødder, har lidt besværet vejrtrækning, 

og det er ikke muligt at få øjenkontakt med ham. Forældrene oplyser, at 

drengen har været febersyg nogle dage. Drengen overflyttes straks til  

Børneafdelingen. Drengen har ingen tegn på infektionssygdom, og ved  

akut skanning viser det sig, at han har en blødning i hjernen. Forældrene 

fortæller nu, at drengen faktisk faldt ned fra sengen to dage tidligere. 

Senere røntgenundersøgelse af knoglerne viser flere knoglebrud, hvor-

efter forældrene fortæller, at der faldt en kasse legetøj ned over ham en 

uges tid tidligere. På baggrund af de kliniske fund på drengen og forældre-

nes skiftende udsagn laver børnelægen en akut underretning til Social-

forvaltningen og anbefaler politianmeldelse på baggrund af mistanke om 

påført skade. Forældrene ønsker aktindsigt. Børnelægerne giver aktindsigt, 

selvom de vurderer, at det kan skade en efterfølgende efterforskning ved 

Politiet. 

På modsatte side er beskrevet to eksempler, der illustrerer de udfordringer, 

der kan være i hverdagens arbejde med udredning, behandling og efter-

forskning i sager om overgreb mod børn. Lovgivningen på dette felt berøres 

af mange love, og der er ikke altid taget hensyn til, at børn og forældre kan 

have modsatrettede interesser i forhold til informeret samtykke, aktindsigt 

og udveksling af oplysninger mellem myndigheder. Arbejdet og samarbej-

det i CBO har været med til at tydeliggøre dette. Disse punkter har været 

fremført af CBO i forbindelse med arbejdet i Justitsministeriet angående en 

ny handleplan for forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod 

børn. Den tværministerielle arbejdsgruppe vil inddrage dette i handlepla-

nen. De juridiske problemstillinger gælder ved alle former for overgreb mod 

børn.
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3. Samarbejde med frontpersonale  
– f.eks. tandlægerne

 En seks år gammel dreng kommer til børnetandlæge på skolen. Tandlæ-

gen bemærker store blå mærker på brusken på begge ører. Der er desuden 

blodudtrækninger på den ene side af halsen. Tandlægen spørger ind til, 

hvorledes dette er opstået, men kan ikke få en forklaring. Tandlægen har 

formodning om, at der er tale om påført skade, men er usikker på, hvad  

hun skal gøre, når drengen ikke vil fortælle noget. Tandlægen går ind for  

at drøfte sagen med skolelægen og skolesundhedsplejersken, der har kon-

sultation i lokalet ved siden af. Senere laver tandlægen en underretning til 

Socialforvaltningen i henhold til Servicelovens § 153.

Offentligt ansatte har i henhold til Servicelovens § 153 en skærpet under-

retningspligt, hvis de får formodning om, at børn eller unge har været udsat 

for overgreb eller svær omsorgssvigt. Underretningspligten betyder, at 

man som offentligt ansat er pligtig til at underrette Socialforvaltningen i 

sådanne tilfælde. Underretningspligten overgår tavshedspligten.

CBO har deltaget i en undersøgelse af danske tandlæger og tandplejeres 

opfattelse af deres rolle i forbindelse med beskyttelse af udsatte børn og 

unge, herunder håndteringen af underretningspligten (se litteraturliste). 

Undersøgelsen viste sammenfattende, at danske tandlæger og tandplejere 

på baggrund af mange faktorer ikke til fulde efterlever den underretnings-

pligt, de har ifølge lovgivningen.  De efterlyser undervisning og efteruddan-

nelse såvel i at genkende adfærd og symptomer på overgreb eller omsorgs-

svigt som viden om underretningsproceduren. 

Undersøgelsen har medført, at man på tandlægeskolen i Aarhus (Odonto-

logisk Institut, Aarhus Universitet) har indført en temadag om emnet på 

sidste studieår. En temadag med undervisning om medicinske, psykolo-

giske, sociale og retslige forhold. Undersøgelsen har desuden været med 

til at tydeliggøre den vigtige rolle, tandlæger kan have i forbindelse med 

beskyttelse af udsatte børn, idet alle børn under 18 år har tilbud om kontakt 

til tandlæge. 

Personalet fra CBO deltager desuden i en bred vifte af undervisning for 

frontpersonale inden for Sundhedsvæsnet, Socialsektoren og Retsvæsnet.
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4. CBO-centre på landsplan?

 En fem år gammel pige fra Nordjylland kommer hjem fra besøg hos far 

og siger: „Far har pillet i tissekonen“ og „Der sprøjtede hvid tis ud på mine 

ben“. Mor ringer straks til Politiet, der anmoder om en akut, retsmedicinsk 

undersøgelse. Pigen køres til Aarhus til undersøgelse. Næste dag køres hun 

til Aalborg til videoafhøring.

CBO-børnecenter i Skejby er det første og foreløbig eneste center i Dan-

mark, hvor der i forbindelse med akutte overgreb mod børn både kan fore-

tages undersøgelse ved børnelæge og retsmediciner, videoafhøring samt 

tilbydes akut psykologhjælp. 

Personalet i CBO har deltaget i „Forskningsnetværket om seksuelle over-

greb“, hvor der blev arbejdet på en beskrivelse af udbygning med 3-5 

tilsvarende centre i resten af Danmark under betegnelsen „Børnehuse“ 

(se litteraturliste). Ideen i Børnehuse bygger på tre principper: én indgang, 

ekspertbehandling og nærhed. Tre principper, der udfordres i tyndt befol-

kede egne, idet afstandene er store. Der er ønske om, at de initiale under-

søgelser af læge og videoafhøring ved Politiet vil kunne placeres i regionale 

centre. Den længerevarende, psykologiske behandling og de sociale støt-

teforanstaltninger skal stadig forankres kommunalt, men kommunerne vil 

kunne trække på den regionale ekspertise. 

Justitsministeriet har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med hen-

blik på en ny handleplan for forebyggelse og håndtering af seksuelle over-

greb. CBO’s erfaringer med koordineret myndighedsarbejde og forsknings-

netværkets notat om en national model for Børnehuse i Danmark har været 

forelagt arbejdsgruppen. CBO har talt for, at Børnehuse skal kunne håndte-

re alle former for overgreb, og at det koordinerede myndighedsarbejde skal 

omfatte som minimum Sundhedsvæsen, Retsvæsen og Socialforvaltning, 

men også meget gerne formaliseret samarbejde med Statsforvaltningen. 

Begrundelsen for sidstnævnte er, at der i en del sager om overgreb samti-

dig er en forældremyndigheds- eller samværssag. 

Sundhedsstyrelsen har i Specialeplanen for det danske sundhedsvæsen 

meldt ud, at der inden for Sundhedsvæsnet skal være tre højt specialisere-

de afdelinger for børn udsat for overgreb. Disse skal ligge i Aarhus, Odense 

og København. Fra Dansk Pædiatrisk Selskab (danske børnelægers faglige 

organisation) har der været ønske om et center i hver region.
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Øvrige aktiviteter i CBO 2010
1. Indgang via Sundhedsvæsnet
For 38 børn var den primære indgang via sundhedsvæsnet til børnelæge 

på baggrund af uafklarede kliniske symptomer, der kunne give mistanke 

om overgreb. Ved godt halvdelen (20 børn) førte den kliniske undersøgelse 

direkte til underretning til socialforvaltningen. Ved en del af de øvrige 18 

børn blev der fundet medicinsk forklaring på barnet symptomer og dermed 

ikke baggrund for underretning til socialforvaltningen. Nogle få børn kom 

sammen med sagsbehandler, og undersøgelsesresultaterne blev formidlet 

skriftligt, men ikke i en egentlig underretning.

Ud af de 38 børn, der primært blev set ved børnelæge, blev to senere 

videoafhørt og tre fik lavet retsmedicinsk undersøgelse i forbindelse med 

børneundersøgelsen. Femten børn med familier fik et behandlingstilbud 

ved psykolog og fik i gennemsnit 10 samtaler. Seks børn fik selvstændige 

sygeplejekonsultationer, som oftest i forbindelse med et forløb hos psyko-

log.

Foruden de 38 fremmødte har der været telefonforløb på 77 børn. Langt de 

fleste henvendelser har været fra praktiserende læger, men også sund-

hedsplejersker og sygehuspersonale har søgt vejledning i lokal håndtering. 

Der er givet en del vejledning i forhold til at lave konkrete underretninger til 

socialforvaltningen.

Der har desuden været en del råd og vejledning af mere generel karakter. 

Selvom der principielt ikke gives anonym rådgivning og selvom forældre 

ikke kan ringe direkte, har CBO dog stort set altid givet råd, hvis der er kom-

met en sådan henvendelse. Som oftest henvises til socialforvaltningen, 

men ved anonyme henvendelser anbefales kontakt til SISO’s anonyme  

telefonrådgivning. Telefonrådgivningen passes af CBO’s sygeplejersker. 

Alle henvendelser drøftes tværfagligt i teamet med henblik på optimal 

tværfaglig vejledning.

2. Indgang via Politiet
Når første undersøgelse er videoafhøring 

For 61 børn var den første kontakt til CBO videoafhøring. Ud af disse fik de 

52 kun foretaget videoafhøring, og ingen yderligere undersøgelser blev 

foretaget i CBO. Af de resterende ni blev fire genafhørt, én fik lavet rets-

medicinsk undersøgelse og fire blev henvist til psykolog, og i forbindelse 

hermed blev der givet to selvstændige sygeplejekonsultationer. Der blev i 

gennemsnit givet 14 psykologsamtaler pr. familie.

De 61 børn, der som første kontakt til CBO kom til videoafhøring, fordelte 

de sig med 42 fra Østjyllands Politi, 16 fra Sydøstjyllands Politi og 3 fra  

Syd- og Sønderjyllands Politi. Sidstnævnte skyldes, at afhøringslokalerne  

i Syd- og Sønderjyllands Politi blev ombygget i begyndelsen af 2010 og  

lokalerne i CBO derfor lånt i en periode.

Når første undersøgelse er retsmedicinsk undersøgelse 

For 40 børn var den første kontakt til CBO en retsmedicinsk undersøgelse. 

Ud af disse fik 29 kun lavet retsmedicinsk undersøgelse og ikke yderlige un-

dersøgelse eller behandling i CBO. Af de 11 øvrige børn blev to videoafhørt 

Fortsættes side 22>
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Indgang til CBO,
altså første besøg
Fremmødte børn

Opfølgning i CBO - antal børn

Børne-
læge

Video-
afhøring

Retsmedicinsk 
undersøgelse

Psykolog
Underretning

(SL  §153 )

Børneafdeling (a) 38 30 2 3 15 20

Videoafhøring ved politiet 61 0 4 1 4 0 (b)

Retsmedicinsk undersøgelse 40 5 2 1 2 2 (b)

I alt nye børn i CBO 139 35 8 5 21 22

og ét barn genundersøgt i forbindelse med efterforskningen. Der  

blev desuden iværksat opfølgning ved børnelæge hos fem børn, og to  

fik psykologsamtaler i CBO. Der blev i gennemsnit givet 2 psykologsamtaler  

pr. familie. Der blev lavet underretning på to børn. Af de 40 børn blev 10  

set akut.

Det kan tilføjes, at der uden for CBO blev lavet 15 retsmedicinske børne-

undersøgelser på andre sygehuse i optageområdet samt lavet otte rets-

medicinske erklæringer på baggrund af undersøgelse foretaget af  

klinikere på sygehus.

Børn med fremmøde i CBO

Tallene i tabellen er antal børn

(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 underretnin-

ger til Socialforvaltningen (Servicelovens § 153), idet videoafhøringerne og de 

retsmedicinske undersøgelser er lavet efter anmodning fra sagsbehandler i Poli-

tiet. 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 undersøgelse, bør således være bekendt for 

Socialforvaltningen via Politiets sagsbehandler. Når der underrettes, skyldes det 

forhold hos barnet, som giver formodning om behov for støtte ud over det, der er 

en direkte følge af overgreb som beskrevet i politirapporten.
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Hanne N. Christensen.

Studiebesøg, kursus- og  
kongresdeltagelse i øvrigt
Linköping. Barnets hus. CBO. Marts.

Videoafhøringsseminar. Ejnar Albertsen, Helle Orloff og Gitte Christensen

The second international Conference on the Survivors of Rape. Utrecht. 

Ejnar Albertsen, Helle Orloff og Poul Erik Christensen. Oktober.
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Deltagelse i udvalgsarbejde  
og faglige netværk
Jysk Netværk mod seksuelle krænkelser. Ejnar Albertsen og Lis Borup.

Netværk til forebyggelse af seksuelle krænkelser blandt unge.  

Gitte Christensen og Ole Ingemann Hansen.
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under Dansk Pædiatrisk Selskab. Annie Vesterby og Hanne N. Christensen.
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Orientering  
til sagsbehand-
lere, sundheds-
personale og  
politi

Hvad er CBO?
Center for Børn udsat for Overgreb 

er et samarbejde mellem Østjyl-

lands Politi, Retsmedicinsk Institut i 

Aarhus og Børneafdelingen, Aarhus 

Universitetshospital, Skejby. Vi har 

fælles lokaler, hvor undersøgelse og 

behandling af børn udsat for over-

greb 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 efterføl-

gende behandling af og støtteforan-

staltninger til barn og familie.

Hvem kan komme på CBO?
CBO modtager børn og familier, 

hvor der er mistanke om fysisk el-

ler 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 offent-

ligt 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). Kommu-

nens 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 pga. lægelig 

mistanke om overgreb, bliver barnet 

undersøgt af en børnelæge. Des-

uden tages stilling til underretning 

til socialforvaltningen, og der ydes 

vejledning, rådgivning og – afhæn-

gig af forholdene – kortere psykolo-

gisk behandling.

Såfremt forløbet er politianmeldt, 

tager polititet stilling til, om barnet 

skal undersøges af en retsmedi-

cinsk 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 

symptomer, der kan stamme fra 

overgreb, men hvor der ikke er sket 

politianmeldelse, skal henvises til 

den lokale børneafdeling, der vurde-

rer, om der er behov for viderehen-

visning til CBO.

Børn, som skal til retsmedicinsk 

undersøgelse, modtages direkte 

i CBO fra hele optageområdet for 

Retsmedicinsk Institut i Aarhus. 

Optageområdet dækker hele Region 

Midtjylland, hele Region Nordjylland 

og et mindre område ned til Vejle i 

Region Syddanmark.

Børn til videoafhøring modtages fra 

Østjyllands Politi samt efter nær-

mere aftale fra andre politikredse.

Kontakt til CBO
Telefontid på hverdage 9.00 –13.30 

på 8949 9011

Ved akut overgreb udenfor telefon-

tid skal socialforvaltningen, vagtlæ-

ge, nærmeste børneafdeling, politi 

eller retsmedicinsk vagthavende 

kontaktes – afhængig af problem-

stillingen.

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 efter-

forskning/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 alders-

grænsen.

Afhøringen foregår på Center for 

Børn udsat for Overgreb, beliggen-

de på Aarhus Universitetshospital, 

Skejby.

Der er her 2 lokaler, der er specielt 

indrettet til afhøring af børn. 

I selve afhøringslokalet er kun bar-

net og den politiassistent, der skal 

foretage afhøringen, til stede.

I det andet lokale er bistandsadvo-

kat, 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 afhørin-

gen 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 hjem-

met ikke talt om sagen.

Forældrene overværer ikke afhørin-

gen, idet de måske skal være vidner 

i en evt. retssag.

Barnet har ret til en bistandsad-

vokat, hvis opgave det er at bistå 

barnet og dets pårørende under for-

løbet, og kan være med til at bistå 

dem ved en evt. retssag.

Spørgsmål om afhøringen og hen-

vendelser i øvrigt, rettes til Østjyl-

lands Politi, afdelingen for person-

farlig kriminalitet, tlf. 8731 1448.

Bilag 2.

Informationspjece om  

videoafhøring
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Information til  
børn og forældre 
om den  
retsmedicinske 
undersøgelse

Hvorfor skal der  
foretages en retsmedicinsk 
lægeundersøgelse?
I forbindelse med efterforskningen 

kan politiet få hjælp af en læge fra  

Retsmedicinsk Institut til at under-

søge barnet i CBO.

Undersøgelsen kan være med til at 

støtte barnets beretning.

Hvordan foregår  
undersøgelsen?
Når barnet og den voksne trygheds-

person (oftest en af forældrene)  

kommer, bliver begge modtaget af 

en læge og en børnesygeplejerske  

fra CBO.

Lægeundersøgelsen ligner en 

almindelig børneundersøgelse, som 

den foregår hos egen læge eller sko-

lelægen. Lægen vil bl.a. spørge om 

almindelige 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 

disse oplysninger.

Lægen vil bagefter veje, måle og se 

på barnet fra top til tå. 

Hvis der er mistanke om seksuelt 

overgreb, vil barnets kønsorganer  

blive undersøgt udvendigt vha. et 

såkaldt fotokolposkop. Et fotokol-

poskop er et forstørrelsesapparat 

med lys i som samtidig kan optage 

billeder.   

Apparatet skal ikke røre barnet.

Det er nødvendigt, at børnesygeple-

jersken adskiller pigens kønslæber/ 

rører drengens tissemand og pung, 

mens lægen undersøger vha.  

foto kolposkopet. I nogle tilfælde 

tages der prøver med en vatpind.  

Vi er opmærksomme på, at barnet 

kan føle sig genert, når kønsdelene  

skal kigges på og berøres.

Billederne fra undersøgelsen bru-

ges af lægen i forbindelse med  

rapportskrivning og som dokumen-

tation for det, der er 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 Insti-

tut. Billederne vises ikke i en evt.  

retssag.

Hvor lang tid tager det?
Fra I ankommer til CBO og til under-

søgelsen er slut går der som  

oftest 1½ - 2 timer.

Vigtigt at vide når I går hjem!
Det er vigtigt at understrege, at selv 

om der er normale fund ved  

læge undersøgelsen, kan der godt 

have fundet et overgreb sted.

Hvad sker der efter  
undersøgelsen?
Sygeplejersken rådgiver om mulig-

hederne for efterfølgende hjælp  

fra psykolog og socialrådgiver samt 

kontakt til socialforvaltningen.  

Lægen sender en rapport til politiet 

om, hvad der blev fundet og  

snakket om.

Kontakt til CBO
Telefontid på hverdage 9-13.30 på 

8949 9011.

Venlig hilsen  

Retsmedicinsk Institut, Aarhus.

Retsmedicinsk Institut (RI) er et universi-
tets institut, der fungerer uafhængigt af 
politiet, domstolene og sundhedsvæsenet. 
Der er ansat læger på RI, hvoraf flere er 
speciallæger.
Retsmedisinsk Institut,  
Telefonnr.: 89 42 98 00

Bilag 3.

Informationspjece om  

rets medicinsk undersøgelse
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Information til 
børn og forældre 
om undersøgelse 
af børns ydre 
køns organer ved 
hjælp af foto-
kolpskop

Kære barn og forældre
Jeres barn er henvist til børneafde-

lingen med symptomer fra køns-

delene.

Da det ofte vækker bekymring hos 

forældre og lidt større børn, hvor-

dan undersøgelsen skal foregå,  

har vi lavet denne folder, som for-

håbentlig giver jer svar på nogle af 

de spørgsmål, I måtte have.

Symptomer
Når vi planlægger at undersøge 

kønsdelene, kan der være mange 

årsager til det. Der kan f.eks.være 

rødme, kløe, sår, rifter, vorter, ud-

flåd, blødning, mistanke om ander-

ledes udseende eller mistanke om 

seksuelt overgreb.

Undersøgelsen
Først laves en almindelig lægeun-

dersøgelse, hvor barnet får lyttet 

på hjerte og lunger, bliver kigget i 

mund og ører, og trykket på maven. 

Måske skal barnet hoppe og vise 

nogle øvelser med fingrene.

Barnet bliver vejet og målt.

Derpå skal barnet have lavet en 

fotokolposkopisk under søgelse  

af sine kønsdele.

Et fotokolposkop er et forstørrel-

sesapparat med indbygget lys,  

der er tilkoblet en  videooptager. 

Lyset er ikke varmt, og apparatet  

skal ikke berøre barnet. 

Barnet ligger på ryggen på briksen, 

mens mor eller far sidder ved siden 

af briksen. Sygeplejersken skiller 

forsigtigt køns  læber  ne ad, og  

lægen inspicerer og filmer. Barnet 

kan mærke, at sygeplejersken rører 

ved dem, men det gør ikke ondt 

at få lavet undersøgelsen. Nogle 

børn føler det ube hageligt at skulle 

blotte sig.  

I forbindelse med undersøgelsen vil 

der muligvis være behov for at finde 

ud af, om symptomerne skyldes en 

infektion. Dette gøres ved at barnet 

bliver berørt med en vatpind (kaldes 

at pode) ved endetarmen og ved 

skeden. 

Der kommer svar på denne prøve 

efter ca. 1 uge.

Jo bedre barnet samarbejder til 

under søgelsen, des hurtigere er det 

overstået. Derfor gør vi meget ud 

af at informere og vise jer, hvad der 

skal foregå. Når barnet er tryg ved 

undersøgelsen begynder vi. 

Selve undersøgelsen tager 5-15 

minutter, og vi har afsat en time til 

jeres besøg. 

Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne 

til at kontakte sygeplejersken  

på tlf. 8949 9011 mellem  

kl. 09.00 og 13.30.

Bilag 4.

Informationspjece om børne   - 

læge undersøgelse af køns-

organerne


