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Den retsmedicinske undersøgelse foregår i Børnehus Hovedstaden, og
den foretages af en læge, tandlæge og sygeplejerske fra Retsmedicinsk
Institut.
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RETSMEDICINSK BØRNEUNDERSØGELSE
Hvad er en retsmedicinsk børneundersøgelse?
Barnet undersøges for eventuelle skader, spor efter vold og tegn på sygdom og mistrivsel. Det er sundhedspersoner (retsmedicinsk læge, sygeplejerske og tandlæge), der
udfører den retsmedicinske børneundersøgelse.
Barnet er i centrum, og der lægges vægt på, at undersøgelsen foregår så skånsomt som
muligt. Barnet får altid tilbudt at have en tryghedsperson med til undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?
Undersøgelsen foregår i Børnehus Hovedstaden, hvor barnet oftest er videoafhørt
inden undersøgelsen. Den foregår i et børnevenligt rum, der er indrettet til formålet.
•
•
•
•

Sygeplejersken indleder med en kort samtale om barnets sundhed og trivsel
Lægen kigger på huden på barnets krop, og tandlægen kigger ind i munden
Barnets højde og vægt bliver målt
Undervejs bliver taget fotos som dokumentation – både hvis der er skader, og hvis
der ikke er.

Der er ikke noget ved undersøgelsen, der gør ondt, og barnet kan til hver en tid sige fra,
hvis der er noget ved undersøgelsen, barnet ikke bryder sig om.

Svar på undersøgelsen
Vi sender resultatet af undersøgelsen til politiet. Vores tavshedspligt er anderledes end
hos den almindelige læge. Vi dokumenterer og sender alle vores observationer til politiet. Det sker af hensyn til afgørelsen af den sag, barnet er part i.
Du vil som forældre få at vide, hvad du skal gøre, hvis lægen ved undersøgelse finder
tegn på sygdom eller andet, der kræver opmærksomhed eller behandling.

Billede fra undersøgelsesrum hos Børnehus Hovedstaden

