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DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK 
OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE 
KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN 
SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. 

Børnehusets opgave er at 
udrede dit barns behov for støtte 
i relation til bekymringen eller 
mistanken om overgreb. Det 
sker gennem en professionel og 
skånsom indsats overfor dig og 
dit barn. Børnehuset koordinerer 
samarbejdet mellem de invol
verede fagpersoner og kan 
tilbyde blandt andet krisehjælp 
og samtaler til dig og dit barn.



HVAD KAN DU FORVENTE I ET BØRNEHUS?

FØR 
Når din kommunale sagsbehandler har
informeret dig om, at dit barn skal i et  
børnehus, planlægger sagsbehandleren,  
sammen med personalet i børnehuset, 
det kommende forløb for dig og dit barn. 
Det gør de for at sikre, at I får den bedst 
mulige hjælp. Det er sagsbehandleren, 
der informerer dig om den første samtale 
i børne huset. Det videre forløb koordi
neres mellem børnehuset og dig som 
pårørende.

UNDER 
Et børnehusforløb kan bestå af forskellige 
indsatser. Forløbets indhold og længde 
varierer alt efter, hvad dit barn har brug 
for. Det kan være, at dit barn skal have 
udredningssamtaler med en psykolog 
eller socialrådgiver for at afdække dit 
barns eventuelle behov for støtte. Det er 

også muligt, at I bliver tilbudt krisestøtte
samtaler. Måske skal dit barn afhøres af 
politiet eller undersøges af en læge.  

Når I ankommer til børnehuset, vil perso
nalet være til stede og tage imod jer.

EFTER
Når forløbet i børnehuset er afsluttet,  
afleverer børnehuset et notat til din sags  
behandler. Notatet indeholder børne
husets anbefalinger til, hvilken hjælp og 
støtte dit barn har brug for. Det er herefter 
sagsbehandlerens beslutning, hvilken 
hjælp og støtte der videre tilbydes og 
igangsættes.

Gennem din sagsbehandler kan du blive 
informeret om, hvad der står i notatet. 
Alt efter alder og modenhed kan dit barn 
også blive inddraget.



INDSATSER I BØRNEHUSENE

VIDEOAFHØRING
Hvis dit barn skal videoafhøres foregår 
det i trygge rammer i børnehuset. Det 
er specialuddannede videoafhørere fra 
politiet, der foretager videoafhøringen. 
Personalet i børnehuset vil måske, i sam
arbejde med din sagsbehandler, have en 
samtale med dig for at sikre, at du bliver 
rustet til at kunne støtte dit barn bedst 
muligt.

UDREDNING
Børnehuset udreder barnets forhold  
med henblik på at afdække barnets  
behov for særlig støtte. Udredningen i 
børnehuset kan bestå af en eller flere 
samtaler. Indholdet varierer alt efter dit 
barns alder, tilstand og modenhed. Det  
vil enten være en psykolog eller en social
rådgiver med erfaring i at tale med børn, 
der varetager udredningen og samtalerne 
med dit barn. Du vil som udgangspunkt 
blive inddraget i en indledende og afslut
tende samtale eller på anden vis blive 
informeret om forløbet. 

KRISESTØTTE
At skulle gennemgå et forløb med mis
tanke om vold eller seksuelle overgreb 
kan virke overvældende – både for dig  
og for dit barn. Hvis du eller dit barn har  
behov for det, vil I blive tilbudt krise
støttesamtaler sideløbende med udred
ningen. 

LÆGELIG/RETSMEDICINSK  
UNDERSØGELSE
Der kan være behov for at foretage en 
lægelig eller retsmedicinsk undersø
gelse af dit barn. Barnet vil altid være i 
centrum og undersøgelsen vil foregå så 
skånsomt som muligt. Undersøgelsen 
vil blive foretaget på den nærliggende 
børneafdeling på sygehuset, på et 
retsmedicinsk institut eller eventuelt i 
et børnehus. Det er en børnelæge eller 
en retsmediciner med erfaring i at ar
bejde med børn og unge, der foretager 
undersøgelsen. 

BØRNEHUSETS OPGAVE ER  
AT UDREDE DIT BARNS BEHOV 
FOR STØTTE I RELATION 
TIL BEKYMRINGEN ELLER 
MISTANKEN OM OVERGREB 

Edisonsvej 18. 1. 
5000 Odense C
Telefon: 72 42 37 00
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De fem børnehuse er placeret i følgende kommuner:  
Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og København. 
Der åbnes flere satellitter i foråret 2014.

Læs mere om 
børnehusene på

www.boernehuse.dk – børn skal altid beskyttes

BØRNEHUSE

Et tværfagligt samarbejde  
med barnet i centrum

Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes
Overgrebspakken er Social-, Børne- og Integrationsministeriets 
samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb.

www.socialstyrelsen.dk/overgreb



HVORNÅR SKAL ET BARN 
I ET BØRNEHUS?

Et børnehus skal benyttes hvis der er mistanke eller 
viden om vold eller seksuelle overgreb mod et barn 
eller ung mellem 0 til og med 17 år og hvis der er mere 
end en sektor involveret. Det kan være kommune og 
politi eller kommune og sygehus.

Ved mistanke eller viden om overgreb mod et barn 
eller ung udarbejder den kommunale sagsbehandler 
en børnefaglig undersøgelse. Det er sagsbehandleren, 
der tager kontakt til børnehuset, når et barn/ung skal 
udredes i et børnehus.

Det enkelte forløb i børnehuset tilrettelægges og 
koordineres så skånsomt som muligt for barnet/den 
unge. De professionelle, der skal inddrages i sagen, 
mødes i børnehuset og koordinerer deres indsatser. 
På den måde undgår barnet/den unge at fortælle sin 
historie flere gange. 

Børnehusene er børnevenligt indrettet og skal være et 
rart sted at komme for dit barn og dig som pårørende. 
Børnehusenes personale er specialuddannede til at 
give dig og dit barn den bedst mulige hjælp.



Der er fem børnehuse i Danmark 
– et i hver region. Som pårørende 
er du altid velkommen til at 
kontakte dit børnehus, hvis du 
har spørgsmål inden I skal herind. 
Din sagsbehandler kan oplyse dig 
om, hvilket børnehus dit barn er 
tilknyttet.

Børnehus Hovedstaden 
33 17 30 30
boernehushovedstaden@sof.kk.dk

Børnehus Midt 
89 40 11 00
boernehusmidt@aarhus.dk

Børnehus Nord 
99 82 33 99 
boernehusnord@aalborg.dk

Børnehus Sjælland
55 88 33 80
boernehussjaelland@naestved.dk

Børnehus Syd 
65 51 58 68
boernehussyd@odense.dk

boernehuse.dk


