Flow-chart ved kliniske symptomer på
og mistanke om overgreb/krænkelse
Primært til brug for socialrådgivere på myndighedsområdet

Socialrådgiveren skal søge
historien uddybet mest muligt
jf. Serviceloven. Foruden oplys
ninger om fysiske symptomer
bør der indhentes information om:
- Udsagn fra barnet?
- Adfærdsændringer,
der bekymrer?
Rådgivning og faglig
sparring kan fås via Politi,
Børnehusene og CBO:
Politi
Kontakt lokalpoliti,
personfarlig kriminalitet
eller ring
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Børnehus Midt
Dagtid
Aften og nat
(Børn og ungevagten)

8940 1100
8940 2000

Børnehus Nord
Dagtid
Aften og nat:
(Børn og ungevagt i
Aalborg)

9982 3399
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CBO
Dagtid

7845 1571

Barnet kan undersøges klinisk på en børneafdeling, hvis der ikke begæres retsmedicinsk undersøgelse
Baggrunden for, at der ikke
laves anmeldelse, eller der trods
anmeldelse ikke begæres retsmedicinsk undersøgelse, kan
være, at mistanken er for usikker,
eller at der er symptomer, der
nærmere giver mistanke om
behandlingskrævende sygdom.

CBO er sundhedssektorens
højtspecialiserede afdeling for
overgreb mod børn. Der laves
børnelægeundersøgelser og
retsmedicinske undersøgelser.

Socialrådgiveren står for kontakt
til forældrene. Mindst en af foræld
rene og socialrådgiveren fra
myndighedsområdet bør ledsage
barnet til undersøgelsen. Under
søgelse på børneafdelingen
kræver forældres informerede
samtykke og helst deres tilstede
værelse.
For anbragte børn kan socialfor
valtningen dog give dette sam
tykke jf. Servicelovens § 69. Socialrådgiveren bør følge familien for
at kunne vurdere og evt. foretage
akutte socialretslige vurderinger
og foranstaltninger jf. Service-

Bagvagt, Aarhus

7845 1462

Bagvagt, Viborg

7844 5450

Socialrådgiveren kan kontakte
bagvagten på den lokale børne
afdeling for at få barnet klinisk
vurderet. I dagtid kan CBO på
AUH tillige kontaktes på
tlf. 7845 1571.

Bagvagt, Herning

7843 3657

Bagvagt, Randers

7842 3222

Bagvagt, Hjørring

9764 1008

På baggrund af dette konfere
res med politi i forhold til anmel
delse og lægeundersøgelse.
Kun i få alvorlige tilfælde med
akut behandlingsbehov er der
behov for at tilkalde 112 og
direkte kørsel til traumecenter
eller skadestue. Ellers følges
nedenstående.

Hvis Politiet beslutter retsmedicinsk undersøgelse

Hvis socialrådgiveren
beslutter at lave anmeldelse
til politiet, skal politiet herefter tage stilling til den videre
efterforskning, herunder:
- Afhøring af barn og voksne
- Retsmedicinsk undersøgelse

9764 1009
Bagvagt, Aalborg
(Omstillingen)

9766 0000

1. Politiet begærer undersøgelsen
hos vagthavende retsmediciner.

4. Politiet indhenter samtykke
fra forældre.

2. Barnet skal ledsages af en
omsorgsperson, som barnet er
bekendt med og fortrolig med.

5. Politi, vagthavende retsmedi
ciner og CBO-sygeplejerske
laver aftale om tidspunkt.
Undersøgelserne finder
som hovedregel sted på CBO,
Aarhus Universitetshospital i
Skejby ved indgang 1.

3. Politiet tager stilling til, om
politi skal ledsage barnet, og
politiet står for kontakt til
socialforvaltning. Der bør altid
deltage en socialrådgiver fra
myndighedsområdet til den
retsmedicinske undersøgelse,
idet den retsmedicinske
undersøgelse kan betyde
akutte socialretslige for
anstaltninger jf. Serviceloven.

6. Er barnet indlagt på en sygehusafdeling kan undersøgelsen
foregå der, hvis der er tale om
fysiske overgreb.
7. Ved behov kan børnelæge
deltage i undersøgelsen
mhp. behandling

loven. Hvis undersøgelsen viser
sygdom, behandles dette efter
vanlige retningslinjer.
Bestyrkes mistanke om overgreb,
skal socialrådgiver orienteres og
sagen drøftes påny med politiet.
Der skal så tages fornyet stilling
til anmodning om retsmedicinsk
undersøgelse og/eller retsmedicinsk erklæring.
Den relevante politikreds kan
kontaktes via 114. Politiet har
telefonnummer til bagvagt på
Institut for Retsmedicin.

8. Den retsmedicinske læge giver
tilbagemelding til politiet samt
til tilstedeværende socialråd
giver fra socialforvaltningen.
Yderligere information om
undersøgelse, fås herefter
ved politiet.
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Den kommunale socialrådgiver
modtager (ofte mundtligt)
underretning om kliniske
symptomer, der giver mistanke om overgreb:
- blå mærker
- brændemærker
- andre hudforandringer
- blødning eller udflåd fra skeden
- ”røde numser”
- andet

