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INTRO 
1. april 2020 lød startskuddet til projekt ”Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved 

mistanke om vold”. Et samskabelsesprojekt som gennem 2 år indsamler erfaringer og viden 

med henblik på at skabe et kvalificeret bud på `best practice´ for det fremtidige, 

tværsektorielle samarbejde om børn som ofre for vold i nære relationer.   

Projektet er støttet af Offerfonden1 og etableret i et samarbejde mellem Børnehus 

Hovedstaden, Sektionen for overgreb på børn ved Københavns Politi og Retsmedicinsk 

Institut, Københavns Universitet. 

Denne midtvejsrapport har til formål at formidle nogle af de fund og erfaringer, der er gjort 

efter det første år.  

Data i denne rapport er simple opgørelser, som endnu ikke er grundigt videnskabeligt 

bearbejdede og som ikke videreformidles eller anvendes uden forudgående kontakt til 

projektleder. Data vil i bearbejdet form komme til at indgå i indtil flere videnskabelige 

publikationer.  

 

 

 

Foto: Tegning fra et barn der er blevet videoafhørt. 

 

 

 
1 Dette materiale er støttet økonomisk af Offerfonden. Materialets udførsel, indhold og resultater er 

alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatterens 

egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden. 
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BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 
Når voksne udsættes for vold, bliver der i forbindelse med en politianmeldelse iværksat 

dokumentation af skaderne enten ved en retsmedicinsk undersøgelse eller en politiattest 

udarbejdet på eksempelvis skadestuen. Årsstatistikken fra De Danske Børnehuse viser, at kun 

3,8 % af børn, som indgik i et børnehusforløb på baggrund af mistanke om vold eller seksuelle 

overgreb, blev fysisk undersøgt af en børnelæge, og kun 2,3 % blev undersøgt af en 

retsmediciner2 (Socialstyrelsen, 2020). Årsagen til dette er bl.a., at der i Danmark ikke er 

etableret standardiserede retningslinjer og kriterier for, hvornår børn skal undersøges for 

mulige fysiske skader eller følger efter vold. Man kan på den baggrund påstå, at børn 

retssikkerhedsmæssigt er stillet dårligere end voksne, og at vi i Danmark ikke i tilstrækkelig 

grad sikrer en opfølgning på denne gruppe af udsatte børns fysiske sundhedstilstand. 

Projektet søger med inspiration fra amerikanske og norske praksisser (Bakketeig, Berg, 

Myklebust & Stefansen, 2012; Herbert & Bromfield, 2015) at udvikle en systematisk og 

standardiseret procedure for undersøgelse af børn ved mistanke om vold i nære relationer3. 

Denne procedure inkluderer brug af specialiserede retsmedicinske læger, der bidrager til den 

retssikkerhedsmæssige dokumentation, som det ses i USA, og brug af tandlæge og 

børnesygeplejerske, der bidrager til opsporing af eventuelle sundhedsproblematikker hos 

børnene, som det ses i Norge.  

Det overordnede formål med projektet er at tage børnene alvorligt, når der rejses mistanke 

om, at de har været udsat for vold, og at tilbyde dem en fysisk undersøgelse, så eventuelle 

skader og følger efter vold dokumenteres og mulige fysiske og mentale helbredsproblemer 

opspores. Der er derved både fokus på barnets retssikkerhed, men også på barnets fysiske og 

mentale belastning af den mulige vold.  

Det langsigtede mål er, at erfaringer og viden fra projektet kan danne baggrund for udvikling 

af ny og bedre praksis i Danmark – til gavn for børn udsat for vold.  

Film om Projekt retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold 

  

 
2 Der foreligger ikke tal specifikt for retsmedicinske undersøgelser ved fysisk vold.   
3 Eksempelvis begået af forældre eller en anden omsorgsperson.  

https://www.dropbox.com/s/6yy5lmpofds10z7/B%C3%B8rnehuset_v4.mp4.mov?dl=0


 
 

 4  

VIGTIGSTE FUND MIDTVEJS I PROJEKTET  

 

 

• I langt de fleste sager (96%) blev der givet samtykke til den 
retsmedicinske screening af forældremyndighedsindehaverne. 
 

• Hos hvert 4. barn (25%) var der fund (skader eller følger efter vold), 
der oversteg, hvad der normalt ses hos et barn i den pågældende 
alder, eller fund der kunne relateres til den angivne voldshændelse i 
videoafhøringen eller anmeldelsen. 
 

• Hos hvert 4. barn (26 %) blev der på baggrund af den retsmedicinske 
undersøgelse vurderet, at der var behov for opfølgning af barnets 
fysiske og/eller mentale sundhed ved egen læge, socialpædiater 
og/eller tandlæge. 
 

• Københavns Politi har kunnet rejse sigtelse i ca. 5 sager, hvor barnet 
ikke fortalte om vold under videoafhøringen, men hvor der ved den 
efterfølgende retsmedicinske undersøgelse var skader eller følger 
efter vold, som kunne bekræfte den oprindelige mistanke om vold. 
Hvis der ikke havde været foretaget en retsmedicinsk undersøgelse i 
disse sager, har politiet vurderet, at de næppe ville have ført til 
sigtelser. 
 

• I 73% af sagerne, hvor der er foretaget videoafhøring og retsmedicinsk 
undersøgelse, blev sagen efterfølgende henvist til et børnehusforløb. 
 

• I det tværsektorielle samarbejde sås en udfordring vedrørende 
udveksling af oplysninger i den indledende fase, fordi en visitering til 
Børnehuset typisk først finder sted efter videoafhøringen og den 
retsmedicinske undersøgelse, hvorfor muligheden for at udveksle 
relevante oplysninger mellem myndigheder ikke fuldt ud kan 
anvendes i den indledende fase af forløbet. 
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PROJEKT SYSTEMATISK RETSMEDICINSK SCREENING I PRAKSIS 
 

Hvad er det nye?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORELØBIGE RESULTATER FRA DE RETSMEDICINSKE SCREENINGER  

Retsmedicinske screeninger i test- og dataindsamlingsperioden 

Et af succeskriterierne i projektet er, at vi ved afslutningen af projektet i marts 2022 har 

foretaget min. 200 retsmedicinske screeninger.  

Som det fremgår af tabel 1, har det ikke været et problem at få samtykke fra 

forældremyndighedsindehavere til de retsmedicinske screeninger, hvilket der indledningsvis 

var bekymring for (se uddybning under politiets perspektiv).  

 

 

❖ Alle børn i målgruppen får foretaget en retsmedicinsk screening ved et 
sundhedsfagligt team: en fuld retslægelig undersøgelse ved en 
retsmediciner, en trivselsscreening ved en sundhedsplejerske og 
undersøgelse af mund og tænder ved en tandlæge. 
 

❖ Undersøgelsen foregår i børnevenlige omgivelser i Børnehuset, hvor barnet 
er i forvejen ifm. videoafhøringen. 
 

❖ Politiet får i løbet af et par dage en foreløbig konklusion på, om der var 
fund, der kunne understøtte mistanken om vold. Politiet kan på den 
baggrund vurdere, om de ønsker en fuld retsmedicinsk erklæring, som tilgår 
sagen som et juridisk dokument. 
 

❖ Hvis der findes fysiske og/eller mentale belastningstilstande hos barnet, der 
kræver læge- eller tandlægefaglig opfølgning, følges der op på dette via en 
underretning til barnets hjemkommune og i eventuelt børnehusforløb.  
 

❖ Under hele projektperioden indsamles der data om de retsmedicinske og 
sundhedsfaglige fund, om børnenes oplevelse af undersøgelsen, om det 
juridiske efterspil og om ’hæmmere’ og ’fremmere’ i det tværsektorielle 
samarbejde mhp. udvikling af best-practice-guidelines i Danmark.  
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Vi har det første år i dataindsamlingsperioden (fra 1. april 2020) foretaget over 130 

retsmedicinske screeninger.  

Tabel 1: Antallet af screeninger i hhv. testperioden og dataindsamlingsperioden  

 Antal 

Screenede børn i testperioden (01.01.20 – 31.03.20) 

Screenede børn i dataindsamlingsperioden (01.04.204 – 03.05.21) 

Børn der ikke blev retsmedicinsk screenet pga. manglende samtykke  

Børn der blev videoafhørt, men ikke fik en retsmedicinsk screening 

af andre årsager5 

21 

130 

5 

6 

 

Køns- og aldersfordeling 

Der er foretaget retsmedicinsk screening af lidt flere drenge (52%) end piger (48%).  
Næsten 2/3 (63%) af de screenede børn er i alderen 6-11 år.  

 

De retsmedicinske fund 

Det er helt naturligt, at aktive børn har blå mærker og hudafskrabninger (skader) på kroppen, 

og det har indtil videre også vist sig, at næsten alle børn (98 %) har haft et eller flere mærker, 

der er normale ift. den pågældende alder eller ikke med sikkerhed kan henføres til den 

angivne hændelse (se tabel 2).  

Hos hvert 4. barn (25 %) blev det dog, som det også fremgår i tabel 2, vurderet, at der var 

fund, der oversteg det normale for alderen, eller som kunne relateres til de(n) angivne 

voldshændelse(r). Et fund kunne eksempelvis være et ar, som havde karakter af følge efter 

slag med en hård genstand eller antallet af blå mærker. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Bemærkning.: Pga. Covid19 var projektet kortvarigt sat i bero, og dataindsamlingsperioden startede 4. maj 2020. 
5 Eksempelvis, at barnet kun blev afhørt som vidne, var blevet undersøgt på skadestuen, barnet var ikke mentalt i 
stand til at blive undersøgt. 
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Det skal bemærkes, at det samme barn godt kan indgå i flere af nedenstående undergrupper. 

 

Opsporing af fysiske og/eller mentale sundhedsproblemer 

Vold og omsorgssvigt hos børn kan forårsage både fysiske og psykiske følger, der kan præge 

dem resten af livet (Lyk-Jensen et al., 2017). Undersøgelser viser desuden, at der er en 

statistisk sammenhæng mellem vold i familien og dårligt helbred eller risikoadfærd i 

voksenlivet (Felliti et al., 1998), og at børn udsat for vold i højere grad udvikler selvskadende 

adfærd (Mossige et al., 2016). Der er derfor i projektet stort fokus på opsporing af eventuelle 

fysiske og mentale belastningstilstande hos børnene. 

En væsentlig del de børn, der har fået foretaget en retsmedicinsk screening, har haft en eller 

flere bemærkninger til deres fysiske og/eller mentale sundhed, og som det fremgår af tabel 2, 

blev der hos hvert 4. barn (26 %) vurderet, at der var behov for opfølgning af barnets fysiske 

og/eller mentale sundhed ved egen læge, socialpædiater eller tandlæge. 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Fund på kroppen v. den retsmedicinske screening (01.04.20 – 03.05.21) 

 Antal Procent 

Ingen fund < 5 < 5 % 

Fund svarende til hvad der er normalt for et barn i den 

alder, eller fund som ikke med sikkerhed kan henføres til 

den/de angivne hændelse(r) 

127 98 % 

Fund der overstiger, hvad der er normalt for et barn i 

denne alder, eller fund der kan relateres til den/de 

angivne hændelse(r) 

33 25 % 

Anbefaling om henvisning til egen læge, socialpæd. afd. 

og/eller tandlæge, m.h.p. udredning og opfølgning 

34 26 % 

Barnet ville ikke undersøges < 5 < 5 % 

Screeninger i alt 130  - 
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DEN RETSMEDICINSKE SCREENING GIVER MENING – CASES 
Nedenfor præsenteres to fiktive men realistiske cases fra projektet. Den første case 

illustrerer, hvordan den retsmedicinske screening kan bidrage til det strafferetslige aspekt.  

Den anden case illustrerer, hvordan en retsmedicinsk screening kan bidrage til opsporing af 

bekymrende akutte belastninger hos barnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et barn fortæller under videoafhøringen ikke noget til politiet, der kan bekræfte, at barnet har 

været udsat for vold i hjemmet. Politiet kan derfor ikke umiddelbart gå videre med sagen 

juridisk.  

Ved den retsmedicinske screening findes bekymrende mange skader på barnets krop, og den 

foreløbige konklusion til politiet er, at skaderne langt overstiger det forventelige for barnets 

alder, og at flere af skaderne kan relateres til den voldshændelse, som er beskrevet i 

politianmeldelsen.  

Politiet vælger på baggrund af fund fra den retsmedicinske screening at bringe sagen videre i 

det strafferetslige system.  

Havde barnet ikke fået foretaget en retsmedicinsk screening, var sagen næppe bragt videre og 

efterforskningen var afsluttet. 

 

  

Et barn giver ved videoafhøringen udtryk for at have haft selvmordstanker, og ved den 

retsmedicinske screening beskriver barnet meget detaljeret sine tanker for 

sundhedspersonalet. Barnet fortæller, at selvmordstankerne er aktuelle og konstante. 

Den retsmedicinske læge og sygeplejerske vælger på den baggrund at foretage en mundtlig 

underretning til myndighedssagsbehandleren, som er til stede i Børnehuset, og de anbefaler 

barnet og myndighedssagsbehandleren at kontakte psykiatrisk skadestue med det samme. Der 

bliver efterfølgende sendt en skriftlig underretning til kommunen. 

Politiet informerer efterfølgende om, at psykiatrisk skadestue tog oplysningerne, der fremkom 

fra barnet, alvorligt og tilbød et ambulant psykiatrisk forløb. 

I denne sag blev der reageret hurtigt og professionelt på barnets akutte belastningstilstand. 
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Modelfotos 

SCREENINGENS BETYDNING FOR SEKTORERNES ARBEJDE: POLITI, 

RETSMEDICINSK INSTITUT OG BØRNEHUS 

Politiets perspektiv 

Indtrykket hos politiet er indtil videre, at screeningen både gavner barnet og 

politiefterforskningen, fordi de retsmedicinske fund underbygger og kvalificerer sagerne 

efterforskningsmæssigt og juridisk. Barnets retsstilling sikres ved, at barnet får dokumenteret 

eventuelle skader. Screeningen sender et signal til barnet og omgivelserne om, at sager med 

mistanke om vold tages alvorligt – ikke blot i ord, men også i handling.   

Forud for projektet var en bekymring fra politiets side, om den nye systematiske 

screeningsprocedure ville skabe mere kompleksitet i sagen, fordi screeningen udgør endnu et 

element, som forældrene skal forholde sig til i en i forvejen presset situation. Der var en 

bekymring for, om forældrene overhovedet ville give samtykke til den retsmedicinske 

screening.  En overvejelse var også, om det ville kræve ekstra tid for politiet at skulle 

informere forældrene om screeningen.  

Det er på baggrund af praksis fra det første år politiets erfaring, at det kræver lidt ekstra tid at 

informere forældre om både videoafhøringen og den retsmedicinske screening, men deres 

oplevelse er, at denne ekstra tid samlet set er givet godt ud, da det i praksis har vist sig, at 

langt de fleste forældre har givet samtykke til screeningen (se tabel 1).  
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Det retsmedicinske perspektiv 

En af styrkerne i projektet er sammensætningen af det retsmedicinske team. Ved den 

retsmedicinske undersøgelse assisteres retsmedicineren af en sygeplejerske, som også er 

uddannet sundhedsplejerske, og der foretages tillige undersøgelse af barnets mund, kæbe og 

tænder ved en retstandlæge. Sammensætningen af det retsmedicinske team og den udvidede 

retsmedicinske børneundersøgelse bidrager til, at der ved en og samme undersøgelse sikres 

en objektiv og neutral undersøgelse og vurdering og dokumentation af eventuelle skader eller 

følger efter vold samt giver mulighed for opsporing af omsorgssvigt og eventuelle fysiske og 

mentale belastningstilstande hos barnet, der kan kræve opfølgning i sundhedsvæsenet.  Den 

samlede undersøgelse og helhedsvurdering af barnet kan forhåbentlig gavne barnet i det 

videre forløb i både det strafferetslige- og sociale system. Det er desuden en fordel for 

barnet, at både videoafhøringen og undersøgelsen kan foretages i Børnehuset, så barnet ikke 

skal flere forskellige steder hen.  

Børnehus Hovedstadens perspektiv 

Projektet understøtter et af De Danske Børnehuses hovedformål, nemlig at facilitere det 

tværsektorielle samarbejde omkring børn udsat for vold og seksuelle overgreb. Der har hidtil i 

børnehusregi manglet tilstrækkeligt fokus på børnenes fysiske sundhed og på børnenes 

retssikkerhed i form af at give børnene mulighed for systematisk at få dokumenteret skader 

efter vold.  

Det helt overordnede formål er naturligvis at bidrage til at få opdaget vold mod børn så tidligt 

som muligt i børnenes liv, så de kan få den nødvendige hjælp og støtte – fysisk og psykisk. 

Børnehuset har en forpligtigelse til at bidrage til, at børnene bliver behandlet så skånsomt 

som muligt ifm. videoafhøringer og retsmedicinske screeninger. På den baggrund er det 

meget glædeligt, at kvantitative og kvalitative undersøgelser af børnenes oplevelser af at 

blive fysisk undersøgt i Børnehuset indtil videre tegner et positivt billede af, at 

undersøgelserne forløber på en god og skånsom måde. 

Det tværsektorielle perspektiv 

Som led i projektet forskes der også i ”hæmmere” og ”fremmere” i det det tværsektorielle 

samarbejde i børnehusregi, og der er indtil videre foretaget interview af 43 fagprofessionelle 

om emnet.  

Hæmmere og fremmere i det tværsektorielle samarbejde 

Hvis barnet skal være i fokus, er det afgørende, at de involverede sektorer (børnehus, politi, 

retsmediciner, sygehus og kommune) er gode til at samarbejde og koordinere indsatserne. 

Eksempelvis at information om barnets fysiske sundhed fra screeningen ikke kun tilgår politiet 

men også de fagpersoner, der har mulighed for at sikre den videre opfølgning i forhold til 

barnet, herunder i det kommunale og sundhedsfaglige system.  

Lovgivning og udfordring med udveksling af oplysninger  

Tal fra projektet viser, at 73% af de sager, hvor der er foretaget en retsmedicinsk 

undersøgelse, efterfølgende er visiteret til Børnehus Hovedstaden som såkaldte 

børnehussager i henhold til Servicelovens §50b, som også giver hjemmel til udveksling af 
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relevante oplysninger mellem de involverede instanser (iht. §50c). Konsekvensen af, at en 

visitering typisk først finder sted efter videoafhøringen og screeningen, er, at muligheden for 

at udveksle oplysninger mellem myndigheder ikke fuldt ud kan anvendes i den indledende 

fase af forløbet, fordi den nødvendige lovhjemmel ikke er til stede, når sagen ikke er henvist 

til børnehuset. Et eksempel kan være, at det umiddelbart efter den retsmedicinske screening 

kan være relevant at drøfte oplysninger om fund relateret til barnets sundhed og trivsel, 

eksempelvis tegn på selvskade, men hvis sagen ikke fra start er visiteret til Børnehuset, er det 

fx ikke muligt at drøfte bekymring for barnets selvskade med psykologer i Børnehuset, og 

retsmedicineren må derfor blot informere kommunen ved at gøre brug af den skærpede 

underretningspligt, de er underlagt.  

Samlet set er der ikke tvivl om, at den manglende eller sene etablering af det samarbejde, der 

er mulighed for lovgivningsmæssigt, går ud over effektiviteten og kvaliteten af samarbejdet 

og dermed i sidste ende kommer til at gå ud over barnet. 

Fagbureaukratisk organisering kan vanskeliggøre samarbejde 

De involverede myndigheder er alle højt fagligt specialiserede enheder. Specialiseringen kan 

være udfordrende for det tværsektorielle samarbejde, da de forskellige professionelle aktører 

har fokus på hver deres specifikke opgave i forløbet. 

Grundlæggende er myndighederne i forbindelse med børnehussamarbejdet splittet mellem 

to potentielt konfliktende formål med arbejdet, som kan vanskeliggøre samarbejdet, hhv.  

barnets retssikkerhed og barnets tarv. Politiet og Retsmedicinsk Institut har primært barnets 

retssikkerhed som formål, hvor kommunerne og Børnehuset har barnets trivsel som deres 

primære opgave. I den konkrete opgaveløsning må disse formål konstant afvejes og 

balanceres med hinanden.   

Børnenes perspektiv 

Som led i projektet undersøger vi børnenes oplevelse af den retsmedicinske screening samt 

den forudgående videoafhøring. Dette er i tråd med FN’s Børnekonvention, artikel 12, der 

beskriver, hvordan børn har ret til at udtrykke deres synspunkter og til at blive hørt i forhold 

til sager, der vedrører dem selv (Børnerådet, 2014). Denne vidensindsamling skal sikre, at 

barnets stemme bliver hørt i processen, og vil på sigt kunne give bud på, hvordan screeningen 

kan optimeres ud fra barnets perspektiv.  

Der foretages kvalitative interviews med børn om deres oplevelse af screeningen og 

videoafhøringen. Interview foretages i de sager, der er blevet til børnehussager6 og hvor der 

er samtykke fra forældre. Interview foretages i Børnehus Hovedstaden og der er indtil videre 

foretaget interviews med 11 børn. Som tidligere nævnt tyder de foreløbige resultater på, at 

børnene oplever sig godt og omsorgsfuldt behandlet ifm. de retsmedicinske screeninger. 

 

 

 
6 Fordi det alene er muligt at indhente samtykke i disse sager  
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POSITIV OPBAKNING TIL PROJEKTET 

Projektet i medierne 

Vi har siden projektstart oplevet en stor opbakning til – og interesse for projektet, fra både 

interne og eksterne aktører.  

Vi har bl.a., udover diverse møder med og oplæg for interne og eksterne interessenter, 

bidraget til en antologi udarbejdet af Forskningsnetværket mod seksuelle overgreb mod børn 

(udgives efterår 2021) og projektet har desuden fået positiv opmærksomhed i forskellige 

medier: 

TV-avisen Morgen 27.08.2020 

Fagbladet Sygeplejersken  

Fagbladet DJØF  

Positiv feedback fra referencegruppen 

I forbindelse med projektet har vi nedsat en referencegruppe bestående af relevante 

fagpersoner inden for området ’børn og vold’7, som har – og fortsat vil bidrage med faglig 

sparring og feedback.  

Der er generelt meget stor opbakning fra referencegruppen til projektet, og de har givet både 

positiv og konstruktiv feedback: 

✓ Meget positivt, at projektet har så stor fokus på barnet perspektiv 

✓ Meget positivt, at projektet sætter fokus på barnets fysiske og mentale sundhed 

✓ Meget positivt, at projektet også har fokus på det forebyggende perspektiv 

✓ Det er vigtigt også at sætte fokus på betydningen af tillidsfulde relationer mellem 

barn og professionel 

✓ Det er vigtigt også at sætte fokus på implementering og udbredelse, så projektet kan 

videreudvikles og endnu flere børn kan få gavn af tilbuddet om systematiske 

retsmedicinske screeninger´ 

 

 
7 Referencegruppe bestående af medlemmer fra Socialstyrelsen, Soc.Pæd. Afd., Herlev Hospital, Red 
Barnet, Rigspolitiet, Oxford Research, Børnehus Midt.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Al_N4xVnh9c
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2020-8/skiftedag-kan-du-huske-hvordan-det-maerke-er-kommet
https://www.youtube.com/watch?v=Al_N4xVnh9c
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OPSAMLING 
I 2020 blev ’Projekt systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold’ 

etableret af Børnehus Hovedstaden, Sektionen for overgreb på børn ved Københavns Politi og 

Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet. Dette ud fra ønsket om at skabe en mere 

systematiseret og standardiseret procedure i sager med mistanke om vold mod børn med 

henblik på at tage børnene alvorligt, styrke retssikkerheden samt bidrage til opsporing af 

fysiske og mentale belastningstilstande. 

Projektet er baseret på to strategiske fokusområder, der er afgørende for, at intentionen kan 

lykkes i praksis: 

1. fokus på barnet 

2. fokus på det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om barnet 

Fokus på barnet 

Alle processerne i sagsforløbet før, under og efter den retsmedicinske screening søges 

optimeret for at give barnet så tryg og skånsom en oplevelse som muligt. Under selve 

screeningen arbejdes der bevidst og professionelt med relationskompetencer, så barnet kan 

føle sig trygt og godt behandlet. Screeningen udføres i et børnevenligt lokale i Børnehuset i 

forlængelse af videoafhøringen, så barnet ikke skal flere forskellige steder hen, og så afhøring 

og undersøgelse kan overstås på samme dag.  

Fokus på barnet kommer også til udtryk ved, at nogle af børnene interviewes om oplevelsen 

af screeningen og videoafhøringen, så børnenes egne stemmer bliver hørt i processen. 

Fokus på det tværfaglige og -sektorielle samarbejde om barnet 

Samarbejdet om børn, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold i nære 

relationer, involverer flere sektorer. Hvis samarbejdet mellem disse sektorer ikke fungerer 

optimalt, kan koordineringen glippe, og det kan komme til at gå ud over barnet. Derfor 

fokuserer projektet på, hvad der hæmmer og fremmer samarbejdet om barnet. 

Det tværfaglige fokus viser sig også ved selve undersøgelsen af barnet, hvor et sammensat 

retsmedicinsk team sikrer en helhedsorienteret undersøgelse af barnet. Den retsmedicinske 

undersøgelse bidrager til at styrke retssikkerheden og bidrager herudover til opsporing af 

sundhedsproblematikker hos barnet, så relevant opfølgning hos børnelæge, kommune mm. 

kan blive igangsat.  

Fremtiden 

Viden og erfaringer fra børneinterviews og interviews med fagprofessionelle vil blive 

præsenteret i en afsluttende erfaringsopsamling, når projektperioden slutter i 2022.  I 

erfaringsopsamlingen vil der også gives et bud på ’best practice’ for det fremtidige, 

tværsektorielle samarbejde i forhold til børn som ofre for vold. 

En række forskningsprojekter er desuden knyttet til projektet og vil på sigt kunne bidrage 

med vigtig viden om børnenes sundhed og tandstatus, der bl.a. kan anvendes i fremtidigt 

arbejde med opsporing af børn udsat for vold, herunder sundhedsplejersker, praktiserende 
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læger og den kommunale tandpleje. Forskningsprojekterne vil også bidrage med viden om 

læsionsmønstre hos de undersøgte børn, og med analyser af, hvilke børn der hyppigst 

udsættes for vold, samt hvilke typer af vold, de udsættes for. Denne viden kan bidrage til at 

vurdere om alle børn fremover i forbindelse med en videoafhøring, bør anbefales en 

retsmedicinsk undersøges.   

 

Projekt ´Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold´ forløber frem til 

den 31. marts 2022. Alt peger foreløbigt på, at vores anbefaling bliver, at denne praksis bør 

fortsætte, videreudvikles og udbredes, så det tværsektorielle samarbejde om børn som er 

ofre for vold i nære relationer, bliver endnu bedre i fremtiden. 
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