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Forord  

Det er altid vigtigt at være opmærksom på børns og unges trivsel og udvikling. Herunder at være 

opmærksom på, om børn og unge kan være udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. 

 

Alle ansatte i Børne- og undervisningsområdet skal reagere og handle relevant, når de får 

bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb mod et barn eller en ung, således at 

barnet/den unge og familien får relevant støtte og behandling. 

 

Det er Børne- og familieafdelingen, der er den centrale og handlende myndighed i sager vedrørende 

fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. For at varetage denne funktion bedst muligt er der i 

Hjørring kommune etableret en omsorgsvigtsgruppe med tværfaglig repræsentation, som kan yde 

konsultativt støtte til planlægning af indsatsen. 

Omsorgssvigtsgruppen har forfattet denne handlevejledning, som vi håber, bliver et godt værktøj 

for os alle. 

 

Handlevejledningen vil løbende blive tilrettet i forhold til lovgivning og praksis. Til dette modtager 

vi gerne kommentarer.  

Med venlig hilsen 

Hjørring kommunes omsorgssvigtsgruppe  

 
Redigeret april 2014 
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Omsorgssvigtgruppen 

Omsorgssvigtsgruppen er en tværfaglig gruppe med personale fra Børne- og undervisningsområdet. 

 

Gruppen repræsenterer børnesagkyndig viden ud fra et socialfagligt, psykologisk og 

sundhedsfagligt aspekt. 

 

Gruppen kan konsultere Børnehus Nord og politiets sagkyndige vedrørende politifaglige spørgsmål, 

ligesom gruppen i særlige tilfælde kan inddrage jurist i Børne- og undervisningsområdet. 

 

Gruppens medlemmer er: 

 Kirsten Märcher, socialrådgiver og faglig konsulent 

 Jeanette Andersen, socialformidler og faglig konsulent  

 Anika Højmark, sundhedsplejerske 

 Ilonka Ramarkers, psykolog, Børnefamiliecenter Kløvergården  

 Inger Høj, socialrådgiver og faglig konsulent, Børnefamiliecenter Kløvergården 

Gruppens opgave er at støtte sagsbehandlerne i Børne- og familieafdelingen i at vurdere, hvordan 

der skal handles, når afdelingen bliver bekendt med, at der er bekymring, mistanke eller viden om 

fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Det er Børne- og familieafdelingen, der er 

myndighedsudøver. 

Gruppen mødes en gang om måneden. 

 

Til drøftelse af nye enkeltsager inviteres sagsbehandler og andre involverede til vurdering af 

problematik og handling. 

 

Desuden følges der op på tidligere sager. 

 

Ved akutte enkeltsager mødes gruppen, eller dele af gruppen a hoc, så der kan handles hurtigt. Ofte 

vil akutte sager dog føre til kontakt til Børnehus Nord, der så vejleder vedrørende indsats. 

Børnehus Nord 

 

Ankestyrelsen, udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt 

i børnehuse. 

                 

Kontakt 
 

Du er altid velkommen til at kontakte Børne- og familieafdelingen for at få råd og vejledning om, 

hvordan du skal handle. 

 

Hvis du er i tvivl, er det bedre at søge råd og vejledning end ikke at gøre noget. 

 

I kontortid kontaktes Visitationen, Børne og familieafdelingen tlf. 72 33 33 33. Visitationen vil 

inddrage relevante medarbejdere i Børne- og familieafdelingen. 

 

Ved akutte forhold udenfor kontortid kontaktes politiet, tlf. 96 30 14 48 eller 114, der efterfølgende 

vil tage kontakt til socialvagten. 
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Definition af bekymring, mistanke og konkret viden 
 

Det er vigtigt, at du skelner mellem disse forhold, da det har betydning for, hvordan du skal handle, 

om der er tale om bekymring, mistanke eller konkret viden 

 

Bekymring 

En bekymring er en fornemmelse af, at barnets adfærd er udtryk for problemer for barnet eller i dets 

familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt 

person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. 

"Den professionelle tvivl" - (Mulige tegn og reaktioner på omsorgssvigt findes som kapitel 4)  

Bekymringsbarometer, Januscentret  

 

Mistanke 

Mistanke forstås som mere end blot en bekymring, og mistanken kan formuleres på baggrund af 

 en faglig observation over tid af barnets adfærd og trivsel 

 barnets egne direkte eller indirekte udsagn om hændelser, der har fundet sted 

 viden, man har erhvervet sig på anden vis  

 

Konkret viden 

Konkret viden handler om, at et konkret barn har været udsat for en konkret handling - et fysisk, 

psykisk eller seksuelt overgreb - begået af en eller flere personer.  

 

Den konkrete viden kan komme af direkte udsagn fra barnet eller fra vidner, eller tilståelse fra den, 

der har begået overgrebet. 

 

Definitionerne er ifølge SISO (Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod 

børn). www.siso-boern.dk  

 

www.socialstyrelsen.dk/børn-og-unge 

www.socialstyrelsen.dk/vidensportal 

http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5707
http://januscentret.dk/wp-content/uploads/Januscentret_bekymringsbarometer_online.pdf
http://www.servicestyrelsen.dk/siso/seksuelle-overgreb/fakta/definition-pa-seksuelle-overgreb
http://www.socialstyrelsen.dk/børn-og-unge
http://www.socialstyrelsen.dk/vidensportal
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Ansattes opgaver og ansvar ved overgreb mod børn og unge. 

 

Ved bekymring 

Når man som ansat har bekymring for om et barn er udsat for overgreb, er det vigtigt, at man ikke 

negligerer denne bekymring. Bekymringen skal tages alvorligt og af- eller bekræftes via yderligere 

faglig observation/drøftelse.   

Tjekliste for ansat 

 Drøft dine faglige observationer med dine nærmeste kollegaer og leder. Tag evt. sagen op 

anonymt i det tværfaglige team i skolecentret.  

Dagplejere kan drøfte bekymring med dagplejepædagogen. 

Plejefamilier kan drøfte bekymring med sagsbehandler. 

            Kapitel 4 i "Den professionelle tvivl" - Mulige tegn og reaktioner på omsorgssvigt                                

Tværfagligt samarbejdsmøde i skolecentret  

 Noter dine observationer i en logbog, beskriv fortløbende de hændelser, der giver anledning 

til din bekymring, angiv tidspunkt for hændelserne, beskriv din/institutionens indsats i 

forhold til hændelserne samt reaktion på indsatsen. Hold fokus på barnet.  

 Drøft evt. dine observationer med forældrene, UNDTAGEN hvis bekymringen går på, om 

forældrene eller en anden i husstanden begår overgreb mod barnet.  

 Analyser på din nye viden. 

Det er vigtigt, at du er åben overfor, at situationen kan fortolkes på flere måder.  

 Giver analysen dig stadig grund til bekymring - men ikke mistanke - så iværksæt yderligere 

observation på barnet, sæt tidsfrist (bør højst være 3 måneder) på observationen, fortsæt med 

at føre logbog.  

 Saml op på dine nye observationer, drøft med nærmeste kollegaer og leder samt andre 

faggrupper/tværfagligt team. 

 

I henhold til Serviceloven § 49 a er det muligt én gang at drøfte forholdene for et konkret 

barn uden forældrenes samtykke, hvis samtykke ikke er muligt, eller hvis bekymringen 

omhandler, at forældrene eller en anden i husstanden begår overgreb mod barnet.  

            Serviceloven § 49 a              

            Dialog om tidlig indsats 

 

 Konklusion om, hvilke tiltag, der skal gøres som følge af dine observationer 

 Er der nu mistanke om overgreb – se handlevejledning om mistanke side 

 

Tjekliste for leder side  

http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5707
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5681
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135328#K11
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5711
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Ansattes-opgaver-og-ansvar-ved-overgreb-mod-boern-og-unge/Ved-mistanke.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Handlevejledning-naar-be-kymring-mistanke-eller-vi-den-vedroerer-ansat-i-institu-tionen/Tjekliste-for-leder-af-institu-tionen.aspx
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Ved mistanke 

Mistanke om at et barn eller ung er udsat for overgreb kan være med baggrund i  

 observation af barnet over tid (bør højst være 3 mdr.), se tjekliste ved bekymring  

 direkte eller indirekte udsagn fra barnet om hændelser, der har fundet sted 

 observation af fysiske tegn på barnet  

 
Tjekliste for ansat 

 Vær åben, imødekommende og lyttende overfor barnets udsagn og vis, at du kan tåle at høre 

det, som barnet fortæller. Stil gerne spørgsmål til barnets fortælling; men vær opmærksom 

på, at du ikke skal afhøre og undlad ledende spørgsmål. 

 Såfremt din mistanke retter sig mod en af forældrene eller en anden i husstanden, må du 

IKKE drøfte det med forældrene. Det er Børne- og familieafdelingen, der tager stilling til, 

hvordan forældrene inddrages – eventuelt i samråd med politiet og Børnehus Nord 

 Ved fysiske tegn på barnet skal du straks kontakte din leder, så I sammen kan kontakte 

faglig konsulent i Børne- og familieafdelingen Kirsten Märcher – i Kirstens fravær faglig 

konsulent Jeanette Andersen, så I kan aftale, hvordan de fysiske tegn undersøges nærmere. 

 Ved mistanke med baggrund i observation over tid eller udsagn fra barnet skal du videregive 

din mistanke til din leder, så I sammen kan foretage underretning til Børne- og 

familieafdelingen. Underretningen sendes til Visitationen. Hvis der er samarbejde med 

sagsbehandler sendes underretningen cc til sagsbehandler. 

 Det er vigtigt at beskrive i underretningen, hvad mistanken er begrundet i og skelne mellem 

mistanke og konkret viden. Gengiv gerne direkte udsagn fra barn eller andre. Undlad at 

tolke og vurdere. 

 Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang 

omkring et barn. Hent evt. rådgivning i Børne- og familieafdelingen, se under punktet 

”kontakt". 

 Du har et personligt ansvar for at følge op på, at der i de sager, hvor det er påkrævet, 

foretages en underretning til relevante myndighedspersoner i Børne- og familieafdelingen. 

Dvs. at såfremt ledelsen ikke underretter, har du selv pligt til det. Hent rådgivning i Børne- 

og familieafdelingen, se under punktet ”kontakt". 

 

Underretningspligt og skema for underretning 

 Det er muligt at mødes med kommunens omsorgssvigtsgruppe og her få råd om, hvordan 

institutionen kan/skal handle, se under ”omsorgssvigtsgruppen” 

Mødet kan holdes uden samtykke fra forældremyndigheden i henhold til persondataloven  

           Tjekliste for leder  

http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Ansattes-opgaver-og-ansvar-ved-overgreb-mod-boern-og-unge/Ved-bekymring.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/page9878.aspx
http://www.hjoerring.dk/page9878.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Handlevejledning-naar-be-kymring-mistanke-eller-vi-den-vedroerer-ansat-i-institu-tionen/Tjekliste-for-leder-af-institu-tionen.aspx
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Konkret viden 

Konkret viden om at et barn eller ung har været udsat for overgreb kan komme af direkte udsagn fra 

barnet eller fra vidner, eller tilståelse fra den, der har begået overgrebet. 

 

Ved konkret viden er det vigtigt, at der handles med det samme, så Børne- og familieafdelingen kan 

yde relevant hjælp til barn og familie.  

 

Måske skal barnet undersøges af læge, måske skal politiet afhøre barnet eller andre. Derfor skal du 

som ansat straks involvere din leder, så I kan underrette Børne- og familieafdelingen, der tager 

beslutning om, hvad der skal ske.  

Tjekliste for ansat 

 Vær åben, imødekommende og lyttende overfor barnets eller andres udsagn og vis, at du kan 

tåle at høre det, som de fortæller. Stil gerne spørgsmål til barnets fortælling: men vær 

opmærksom på, at du ikke skal afhøre og undlad ledende spørgsmål. 

 Såfremt din viden drejer sig om, at en af forældrene eller en anden i husstanden har begået 

overgreb, må du IKKE drøfte sagen med forældrene. Det er Børne- og familieafdelingen, 

der tager stilling til, hvordan forældrene inddrages - i samråd med politiet og Børnehus Nord 

 Videregiv viden til din leder så I sammen kan underrette Visitationen i Børne- og 

familieafdelingen. Underret først mundtlig, derefter udarbejder I den skriftlige underretning. 

Såfremt der, vedrørende barnet, er et samarbejde med sagsbehandler sendes underretning cc. 

til sagsbehandler. 

 Hvis nærmeste leder ikke er til stede, kontaktes en anden leder på arbejdspladsen eller i 

organisationen, så der kan handles straks. 

 Det er vigtigt at beskrive, hvad I ved, hvor I har jeres viden fra. Gengiv gerne direkte udsagn 

fra barn eller andre. Undlad at tolke og vurdere. 

 

Underretningspligten og skema for underretning 

 Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang 

vedrørende barnet. Ved ny konkret viden skal der altid underrettes. Hent rådgivning i Børne- 

og familieafdelingen, se under punktet "kontakt. 

 Du har et personligt ansvar for at følge op på, at der i de sager hvor det er påkrævet, 

foretages en underretning til relevante myndighedspersoner i Børne- og familieafdelingen. 

Dvs. at såfremt ledelsen ikke underretter, har du selv pligt til det. Hent rådgivning i Børne- 

og familieafdelingen, se under punktet "kontakt. 

 I vil måske blive indkaldt til møde med omsorgssvigtsgruppen for at uddybe jeres viden og 

for at aftale, hvordan I efterfølgende skal handle. 

I henhold til Persondataloven kan mødet holdes uden samtykke fra forældremyndigheden. 

 

Tjekliste for leder 

http://www.hjoerring.dk/page9878.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Handlevejledning-naar-be-kymring-mistanke-eller-vi-den-vedroerer-ansat-i-institu-tionen/Tjekliste-for-leder-af-institu-tionen.aspx
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Lederens opgaver og ansvar ved overgreb mod børn og unge 
Ansatte der har bekymring, mistanke eller konkret viden om, at der sker fysisk, psykisk eller 

seksuelt overgreb mod et barn, skal orientere lederen.  

Dagplejere kontakter dagplejepædagogen, som orienterer lederen for dagplejen. 

Lederen har ansvaret for handling og underretning ved mistanke eller viden om fysiske, psykiske 

eller seksuelle overgreb mod børn. Dette ansvar gælder uanset, hvor hændelsen er sket, og hvem der 

har begået overgrebet.  

Lederen har ansvaret for, at det kun er de relevante personer, der inddrages i forløbet, således at 

tavshedspligten overholdes.  

Tjekliste for leder 

 Gennemgå viden sammen med den ansatte: hvad, hvor, hvornår er observeret, hvem er 

involveret. 

 Vurder tyngden af den viden, du får. Vurder om der er tale om bekymring, mistanke eller 

konkret viden, se definitionerne. 

 Vurder hvem der er involveret i det formodede overgreb, da det vil være forskelligt hvilke 

handlinger, du efterfølgende skal iværksætte. Se ”særlige opmærksomhedspunkter i forhold 

til, hvem mistanken eller viden retter sig imod”.  

 Bekymring har du mulighed for at drøfte med konsulenter og/eller i tværfagligt team. 

I henhold til Serviceloven § 49 a er det muligt at drøfte forholdene for et konkret barn uden 

forældrenes samtykke, hvis samtykke ikke er muligt, eller hvis bekymringen omhandler, at 

forældrene eller en anden i husstanden begår overgreb mod barnet. 

Det er også muligt at mødes med kommunens omsorgssvigtsgruppe og her få råd om, 

hvordan institutionen kan/skal handle.  

Serviceloven § 49 a 

Dialog om tidlig indsats 

Tværfagligt samarbejdsmøde i skolecentret 

Hjørring kommunes omsorgssvigtsgruppe  

 Vurder håndtering af sagen internt, fx. Hvem der skal informeres. 

Du kan eventuelt rådføre dig med overordnet leder. 

 Vurder hvornår du skal underrette Børne- og familieafdelingen. Vær opmærksom på, at du 

har pligt til at underrette, når du har grund til at antage, at et barn eller ung har været udsat 

for vold eller andre overgreb. Ved aktuel konkret viden skal du altid underrette straks, så 

barnet kan sikres mod nye overgreb. Se punktet ”kontakt”. 

 

Underretningspligten og skema for underretning 

 Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang 

vedrørende barnet. Ved ny konkret viden skal der altid underrettes. Hent rådgivning i Børne- 

og familieafdelingen, se under punktet ”kontakt”.  

 Tavshedspligt 

Bemærk at reglerne om tavshedspligt må vige for reglerne om underretningspligt.  

http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Definition-af-bekymring-mistanke-og-konkret-viden.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Saerlige-opmaerksomheds-punkter-for-leder-i-forhold-til-hvem-bekymring-mistanke-eller-viden-retter-sig-mod.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Saerlige-opmaerksomheds-punkter-for-leder-i-forhold-til-hvem-bekymring-mistanke-eller-viden-retter-sig-mod.aspx
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135328#K11
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5711
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5711
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5681
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Hjoerring-Kommunes-omsorgssvigtgruppe.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/page9878.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
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Særlige opmærksomhedspunkter for leder i forhold til hvem 

bekymring, mistanke eller viden retter sig mod  

Ud over ovenstående ”tjekliste for leder” skal du også vurdere dine handlinger i forhold til, om din 

bekymring, mistanke eller viden retter sig mod: 

1. en eller begge forældre eller en anden i husstanden. 

2. et andet barn/ung i skolen/institutionen/klubben 

3. en anden person, som ikke har tilknytning til institutionen. 

4. en ansat i institutionen, eller en ansat i den kommunale forvaltning, fx familieplejer. 

Se nedenfor, hvad du skal være opmærksom på. 

Hvis det er en ansat i institutionen eller i den kommunale forvaltning, se det særlige afsnit om dette, 

side  

 

1.  Mod en eller begge forældre eller en anden i husstanden. 

 Husk at du i dette tilfælde IKKE må orientere forældrene om, at du underretter Børne- og 

familieafdelingen. Det er Børne- og familieafdelingen, der tager stilling til, hvordan 

forældrene inddrages – evt. i samråd med politiet og Børnehus Nord. 

 
2. Mod et andet barn i skolen/institutionen/klubben.  

 Pædagogisk indsats i forhold til de involverede børn. 

Du kan søge råd hos institutionens konsulent, f.eks. PPR-psykolog.  

 Samtale med børn og deres forældre, både dem, der har været udsat for overgreb, og dem, 

der har udøvet overgreb.  

 Skriftlig underretning til Børne- og familieafdelingen, så der sikres hjælp til de involverede 

børn og forældre. Forældrene orienteres om, at de vil blive kontaktet af Børne- og 

familieafdelingen med henblik på, hvilken støtte de og deres børn har brug for.  

 Information til forældrene vedr. deres mulighed for anmeldelse til politiet, hvis krænkeren er 

over den kriminelle lavalder (15 år). Hvilket kan være skriftligt, telefonisk eller ved 

fremmøde på politistationen 
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3.  Mod en anden person, som ikke er forælder, eller som ikke har tilknytning til institutionen.  

 Skriftlig underretning til Børne- og familieafdelingen.  

 Orientering af forældre. Forældrene bør senest samtidig med Børne- og familieafdelingen 

modtage en kopi af underretningen. Forældrene orienteres om, at de vil blive kontaktet af 

Børne- og familieafdelingen med henblik på, hvilken støtte de og barnet har brug for.  

 Information til forældre vedr. deres mulighed for anmeldelse til politiet. Hvilket kan være 

skriftligt, telefonisk eller ved fremmøde på politistationen.  

 

4.  Mod en ansat i institutionen, eller en anden ansat i den kommunale forvaltning 

     Se næste side. 
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Handlevejledning når bekymring, mistanke eller viden 

vedrører ansat i institutionen, herunder leder, eller anden 

ansat i den kommunale forvaltning. 
 
Det berører os alle dybt, når børn og unge er udsat for overgreb, og det er vigtigt, at vi støtter barn 

og familie på en hensigtsmæssig måde og handler i forhold til lovgivningen. 

 

Hvis det er en ansat, der påfører barnet overgreb, bliver vi berørte og involveret på flere måder, og 

det kan være vanskeligt at overskue, hvordan man støtter både barn, familie og kollega.  

 

Denne situation vil også involvere flere afdelinger og ledere i den kommunale forvaltning. Børne- 

og familieafdelingen skal som ved andre overgrebssituationer sørge for, at barnet og familien får 

den nødvendige støtte; men andre afdelinger skal sørge for indsats og støtte i forhold til den ansatte 

og institutionen, - og det er vigtigt at koordinere den samlede indsats. 

 

organisationsdiagram for Børne- og Kulturområdet 

 

Tjekliste for ansat 

 Har du bekymring om eller mistanke om, at en kollega begår overgreb mod et eller flere 

børn, så fortæl til din leder, hvilke observationer, du bygger din bekymring eller mistanke 

på. Det er derefter lederens opgave at forholde sig til, hvordan der skal handles med 

baggrund i din bekymring eller mistanke. 

 Har du bekymring eller mistanke om, at din leder begår overgreb mod et eller flere børn, så 

må du kontakte den overordnede leder i institutionen/organisationen. 

 Hvis forældre kommer til dig med deres bekymring eller mistanke om, at en kollega/leder 

begår overgreb mod et eller flere børn, skal du rådgive forældrene om at kontakte din leder/ 

overordnet leder – evt. hjælpe forældrene hermed - så lederen kan arrangere et møde med 

forældrene om deres bekymring eller mistanke. 

 Har du en konkret viden om en konkret hændelse, hvor en kollega/leder begår overgreb 

mod et eller flere børn, skal du STRAKS kontakte din leder/overordnet leder om dette, så I 

sammen kan underrette Børne- og familieafdelingen og få aftalt, hvordan den videre 

handling skal være. 

 Du har et personligt ansvar for at følge op på, at der i de sager hvor det er påkrævet, 

foretages en underretning til relevante myndighedspersoner i Børne- og familieafdelingen. 

Dvs. at såfremt ledelsen ikke underretter, har du selv pligt til det. Hent rådgivning i Børne- 

og familieafdelingen, se under punktet ”kontakt". 

 

Underretningspligt og skema for underretning 

http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/page9878.aspx
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Tjekliste for leder af institutionen 

 Gennemgå den viden, som ansat eller forældre fortæller dig om: hvad, hvor, hvornår er det 

observeret, hvem er involveret. Skriv det ned. Aftal hvornår de pågældende får en 

tilbagemelding om, hvordan du har handlet på det foreliggende. Opfølgning kan evt. ske 

sammen med din overordnede leder. 

 Vurder om der er tale om bekymring, mistanke eller konkret viden, se definitioner. 

Bekymring skal du som leder også tage alvorligt, da det kan være første skridt til at den 

ansatte eller forældre tør formulere en mistanke mod en kollega/ansat. 

 Er der tale om bekymring eller mistanke har du tid til at aftale med din overordnede leder, 

hvordan der skal handles på dette. Handlemuligheder kan drøftes i kommunens 

omsorgssvigtsgruppe. 

 Er der tale om konkret viden om en konkret hændelse skal du STRAKS kontakte faglig 

konsulent Kirsten Märcher – i Kirstens fravær faglig konsulent Jeanette Andersen. Det er 

Børne- og familieafdelingen, der i samråd med politiet og Børnehus Nord træffer 

beslutninger vedrørende barnet: skal barnet undersøges af læge? afhøring hos politiet? 

hvordan støttes barn og familie? 

 Ved konkret viden skal du også STRAKS kontakte din overordnede leder, så I kan træffe 

beslutninger om, hvordan der skal handles i forhold til den ansatte, som I mener, har begået 

overgreb. Jeres handling afstemmes med politiets handling, da det kan være vigtigt i forhold 

til afhøring af pågældende. 

 Sammen med din overordnede leder besluttes, hvem, der skal orienteres i personalegruppen, 

forældregruppen, bestyrelsen. Det vil være afhængigt af, om der er tale om bekymring, 

mistanke eller konkret viden. 

 Skriv notat/referat fra alt det, du foretager dig. 

 Evt. kontakt fra presse/medier skal du henvise til din overordnede leder med mindre andet er 

aftalt.  

 

Tjekliste for overordnet leder i Børne- og Undervisningsområdet 

 Vurder om der er tale om bekymring, mistanke eller konkret viden, se definitioner. 

Vurderingen er med baggrund i oplysninger om hvad, hvor, hvornår er hændelser 

observeret, og hvem har været involveret i hændelserne 

 Vurder om:  

 -  bekymringen eller mistanken er åbenlyst uberettiget (se side ) 

 -  mistanken ikke med sikkerhed kan afvises (se side ) 

 -  det er en konkret viden om overgreb (se side ) 

       Det vil være muligt at drøfte sagen på møde i kommunens omsorgssvigtsgruppe. 

 

http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Definition-af-bekymring-mistanke-og-konkret-viden.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Hjoerring-Kommunes-omsorgssvigtgruppe.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Hjoerring-Kommunes-omsorgssvigtgruppe.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Definition-af-bekymring-mistanke-og-konkret-viden.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Hjoerring-Kommunes-omsorgssvigtgruppe.aspx
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Bekymringen eller mistanken er åbenlyst uberettiget 

 Vurderes det, at der er tale om en uberettiget bekymring eller mistanke, kan det alligevel 

være nødvendigt med opfølgning i forhold til personale, forældre, bestyrelse. Skriv notat/ 

referat om dine handlinger, vurderinger og beslutninger. 
Orienter forældrene om, at de altid har mulighed for at anmelde til politiet, hvis de ikke er enige 

i vurderingen. 

 

 Møde med den tidligere mistænkte og institutionens leder, hvor det udtrykkeligt bekræftes, at 

vedkommende ikke mere er under mistanke, og at sagen er afsluttet. 

 

 Måske skal der indsendes en arbejdsskadesanmeldelse for den ansatte, der har været 

mistænkt. 

 

 Sørg for, at der etableres et møde mellem den tidligere mistænkte medarbejder og 

forældrene med henblik på fremtidigt samarbejde. 

 

Mistanken kan ikke med sikkerhed afvises eller der er tale om konkret viden 

 

 Vurderes det, at mistanken ikke med sikkerhed kan afvises eller der er tale om en konkret 

viden så skal der ske: 

 underretning til Børne- og familieafdelingen, leder for Børne- og familieafdelingen 

(ved fravær anden leder i afdelingen) for at sikre støtte til barn og familie. 

 anmeldelse til politiet, herunder aftale om, hvornår ledelsen kan orientere den 

medarbejder, der er under mistanke. 

 såfremt det er forældre, der rejser mistanken eller anfører konkret viden om overgreb, 

så skal forældrene orienteres om, at de kan anmelde det til politiet. 

         

 Koordinering af handling mellem politi, Børne- og familieafdelingen og institutionen. 

 Børnehus Nord indgår, når politiet er involveret, og det betyder, at koordinering af 

handling sker mellem Børnehus Nord, politiet og kommunen      

 

 Kontakt til personalekontoret for at aftale støtte til den medarbejder, der er under mistanke. 

 vedkommende skal fritages fra sit arbejde (husk, at nøgle skal afleveres) 

 vedkommende skal anbefales kontakt til sin faglige organisation 

 vedkommende skal anbefales samtaler hos psykolog 

 det bør sikres, at vedkommende ikke er alene, men kan få støtte af familie eller 

andre. 

 

 Der skal tages stilling til: 

 samtale med de involverede børns forældre 

 information af få eller alle ansatte 

 orientering af skole- / institutionsbestyrelsens formand 

 afholdelse af forældremøde 

 

 Orientering til øverste ledelse 

 Orientering til udvalgsformand 

 Kontakt til pressen. Det aftales med øverste leder og udvalgsformand, hvem der varetager 

dette. 
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Handlevejledning for sundhedsplejersker, PPR-personale m.fl., når de 

får bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. 
 

Ved bekymring 

når du er konsulent for institution/skole  

 del dine bekymringer med barnets primærpersoner i institution/skole. Sammen kan I drøfte 

bekymringen med lederen af institution/skole, så I kan aftale, hvordan bekymringen følges 

op. – se tjekliste for ansatte 

 tag evt. sagen op anonymt i det tværfaglige team i skolecentret 

når du udfører faglig opgave i institution/skole  

 inden for rammerne af din opgave observerer du barnet yderligere med henblik på at af- 

eller bekræfte din bekymring 

 du kan eventuelt drøfte sagen anonymt i det tværfaglige team 

 du kan også aftale med faglig konsulent i Børne- og familieafdelingen Kirsten Märcher eller 

Jeanette Andersen, at du kan mødes med omsorgssvigtsgruppen og her få vejledning 

vedrørende, hvordan der kan handles på din bekymring  

når du er i barnets hjem  

 afhængig af, hvad der er anledning til din bekymring, så kan du observere yderligere ved 

efterfølgende besøg 

 hvis det er fysiske tegn på barnet, der gør dig bekymret kan du anmode forældrene om, at 

barnet undersøges af læge  

Kapitel 4 i "Den professionelle tvivl" - Mulige tegn og reaktioner på omsorgssvigt  

Tværfagligt samarbejdsmøde i skolecentret  

Hjørring Kommunes omsorgssvigtsgruppe  

Vejledning om forebyggende kommunale sundhedsydelser til børn og unge  

 

Ved mistanke 

 
 Vær åben, imødekommende og lyttende overfor barnets udsagn og vis, at du kan tåle at høre 

det, som barnet fortæller. Stil gerne spørgsmål til barnets fortælling; men vær opmærksom 

på, at du ikke skal afhøre og undlad ledende spørgsmål. 

 

 Hvis det er fysiske tegn på barnet, der giver dig mistanke om overgreb, skal barnet 

undersøges af læge. For rådgivning om dette kan du kontakte Børne- familieafdelingen ved 

faglig konsulent Kirsten Märcher i Kirstens fravær faglig konsulent Jeanette Andersen. 

http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Indholdsfortegnelse/Handlevejledning-naar-be-kymring-mistanke-eller-vi-den-vedroerer-ansat-i-institu-tionen/Tjekliste-for-ansat.aspx
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5707&target=blank
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5681&target=blank
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Hjoerring-Kommunes-omsorgssvigtgruppe.aspx
http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=5723&target=blank
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 Det er muligt at mødes med kommunens omsorgssvigtsgruppe og her få råd om, hvordan du 

kan/skal handle. 

      Kommunens omsorgssvigtsgruppe 

 

 Såfremt din mistanke retter sig mod en af forældrene eller en anden i husstanden, må du 

IKKE drøfte det med forældrene. Det er Børne- og familieafdelingen (eventuelt i samråd 

med politiet og Børnehus Nord), der tager stilling til, hvordan forældrene inddrages. 

 

 Retter din mistanke sig mod, at andre har begået overgreb mod barnet kan du snakke med 

forældrene om din mistanke, og om at du underretter Børne- og familieafdelingen.  

 

 Du skal underrette Børne- og familieafdelingen om din mistanke. Underretningen kan i 

første omgang være mundtlig og derefter skriftlig. Det er vigtigt at beskrive, hvad mistanken 

er begrundet i og skelne mellem mistanke og konkret viden. Gengiv gerne direkte udsagn fra 

barn eller andre. Undlad at tolke og vurdere 

            Underretningspligt og skema for underretning. 

 

 Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang 

omkring et barn. Hent rådgivning i Børne- og Familieafdelingen, se under punktet ”kontakt” 

side 2. 

 

Ved konkret viden 

 Vær åben, imødekommende og lyttende overfor barnets eller andres udsagn og vis, at du kan 

tåle at høre det, som de fortæller. Stil gerne spørgsmål til barnets fortælling; men vær 

opmærksom på, at du ikke skal afhøre og undlad ledende spørgsmål. 

 Såfremt din konkrete viden retter sig mod en af forældrene eller en anden i husstanden, må 

du IKKE drøfte det med forældrene. Det er Børne- og familieafdelingen (eventuelt i samråd 

med politiet og Børnehus Nord), der tager stilling til, hvordan forældrene inddrages.  

 Ved konkret viden er det vigtigt, at der handles med det samme, så Børne- og 

familieafdelingen kan yde relevant hjælp til barn og familie.  

Måske skal barnet undersøges af læge, måske skal politiet afhøre barnet eller andre. Det er  

Børne- og familieafdelingen, der i samråd med politiet og Børnehus Nord, tager stilling til 

dette.  

 Underret først mundtligt til Børne- og familieafdelingen, Visitationen, se punktet ”kontakt”. 

 Derefter underrettes skriftligt. Det er vigtigt at beskrive, hvad du ved, hvor du har din viden 

fra. Gengiv gerne direkte udsagn fra barn eller andre. Undlad at tolke og vurdere. 

Underretningspligten og skema for underretning 

 Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang 

omkring et barn. Ved ny konkret viden skal der altid underrettes. Hent rådgivning i Børne- 

og Familieafdelingen, se under punktet ”kontakt”. 

http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
http://www.hjoerring.dk/page9878.aspx
http://www.hjoerring.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boern-med-saerlige-behov/Handlevejledning/Kontaktoplysninger.aspx
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Handlevejledning for sagsbehandlere i Børne- og 
Familieafdelingen 
Visitationen, Tværfagligt Team, Børneteam, Ungeteam og Handicapteam 

 

 
Siderne er under redigering. 

 

 

 

 

Børne- og Familieafdelingens tilbud om støtte og behandling 
 

Når et barn eller ung under 18 år har været udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb har 

både barn og familie brug for støtte og/eller behandling. Børne- og Familieafdelingens muligheder 

er i henhold til Servicelovens § 52. 

Foranstaltninger i henhold til § 52 iværksættes på baggrund af en børnefaglig undersøgelse i 

henhold til Servicelovens § 50. Der kan eventuelt iværksættes foranstaltninger, imens den 

børnefaglige undersøgelse foregår.  

Servicelovens § 50 og § 52  

Behandling til barnet eller den unge vil oftest være i kommunens Børnefamiliecenter Kløvergården, 

som er et ambulant tilbud. Her kan barnet/den unge få samtaleforløb med psykolog eller anden 

terapeut. Yngre børn vil ofte blive tilbudt legeterapi. Forældrene involveres i forløbet til støtte for 

barnet/den unge. 

Børnefamiliecenter Kløvergården  

Forældrene rådgives om, at de hos egen læge kan få henvisning til psykolog. Egen betaling er ca. 

300 kr. pr. samtale. 

Bekendtgørelsen om psykologsamtaler  

Udgangspunktet vil altid være at støtte og behandle familien som en helhed med fokus på, hvad 

barnet har brug for. Der støttes op om, at barnet er i eget hjem, så vidt det tjener barnets bedste, og 

er foreneligt med barnets trivsel og udvikling. For at beskytte barnet mod yderligere overgreb kan 

det dog være nødvendigt at finde anbringelse uden for hjemmet enten med forældrenes/den unges 

samtykke eller ved tvangsbeslutning. 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135328#K11
http://www.kloevergaarden.hjoerring.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117468
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Abonnér på denne side
 

 


