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2014 - 285 børnehussager

2015 - 356 børnehussager

2016 - 430 børnehussager

2017 - 495 børnehussager

Steget med 75% siden vi startede i 2013

Herudover er der blevet videoafhørt 139 børn det første halvår 

af 2018, hvor der i de 116 af sagerne er indikation på, at de 

bør være børnehussager = 232 børn på årsbasis

I 2017 blev der videoafhørt 185 børn, så tallet er stigende 

BØRNEHUS SYD - TAL



Manglende fysisk kapacitet til videoafhøringer

2 politikredse har indgivet høringssvar til 

Justitsministeriet om, at de ikke kan overholde 7-

dagsfristen for videoafhøringer pga. fysisk 

kapacitetsmangel i Børnehus Syd

Som løsning på problemet foreslår de udvidelse med en 

satellit i Jyllandsområdet

BØRNEHUS SYD -

VIDEOAFHØRINGER



Esbjerghuset 2017

326 børnehussager

126 videoafhøringer uden børnehussag

Odensehuset 2017

173 børnehussager

59 videoafhøringer uden børnehussag

ERFARING: ved opsøgende arbejde i andre børnehuse 

bliver ca. 50-60% af videoafhøringerne til børnehussager

BØRNEHUS SYD – FORDELING 

AF TAL 



Nordiske erfaringer

At et børnetal som der er i regionen vil give omkring 700 børnehussager på 

sigt

Aktuelt er der 2 børn ud af 1000 børn der har en børnehussag (også 

tilfældet i Nord og Sjælland)

Politisk lovforslag

Psykisk vold  mod børn skal være strafbart – hvis denne lov, som forventet, 

træder i kraft sommeren 2019 vil vi være endnu mere udfordret på at holde 

7-dagsfristen ift. videoafhøringer, og det vil samtidig give flere 

børnehussager

Behov for behandling til børnene

En behovsanalyse af regionens 22 kommuner viser, at kommunerne 

efterspørger specialiseret behandling til børnene. Dette behov viser sig 

også i Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af børnehusene, 

og på det landsdækkende advisory board på overgrebsområdet

ANDRE ARGUMENTER FOR 

UDVIDELSE



Udvidelse med en satellit i Jyllandsområdet

For at kunne varetage de mange videoafhøringer og børnehussager er der 

behov for udvidelse af en satellit

Satellitten bør ligge i AABENRAA, fordi:

- Højt antal af børnehussager og potentielle børnehussager 

(videoafhøringssager, der ikke bliver til børnehussager) i de 4 sydligste 

kommuner 

- Børnene bliver i mindre grad udredt i Børnehuset, fordi de er for sårbare 

ift. afstanden

- Der bør være lige muligheder for børn ift. at blive udredt

- Der bør være lige muligheder for kommuner ift. at anvende Børnehuset

- Der er mulighed for at etablere samarbejde med et voksende sygehus

- Der er flest videoafhøringer i dette område

BØRNEHUS SYD - BEHOV



Konsekvenser ved ikke at udvide

- Manglende kapacitet og derved ventetider i forhold til de 

mange børnehusager - loft på 430 børnehussager

- Ikke muligt at nå udredningen indenfor kommunernes tidsfrist 

for den børnefaglige § 50-undersøgelse pga. ventetider

- Manglende overholdelse af 7-dagsfristen i forhold til 

videoafhøringer

- Risiko for yderligere traumatisering hos børnene, idet de ikke 

vil blive udredt og deres behandlingsbehov ikke blive  

identificeret ift. overgrebet

- Øget risiko for senfølger hos børnene

- Børnehuset ikke mulighed for at leve op til sin 

lovgivningsmæssige forpligtelse om skånsomme forløb

BØRNEHUS SYD -

KONSEKVENSER



- Sagstallet ift. børnehussager er steget med 75% 

- Erfaringerne fra de nordiske lande viser at tallet vil stige yderligere

- Der er kapacitetsmangel ift. videoafhøringer

- Der er stigende antal børn, der afhøres uden sagen sendes ind som 

en børnehussag

- Det skal være strafbart at udsætte børn for psykisk vold

- Der vil blive ventetider i Børnehus Syd, med alvorlige følger for 

børnene, hvis der ikke udvides

Satellitten bør ligge i Aabenraa jf. tidligere argumenter

- Sønderborg Kommune har tidligere på KKR rejst ønske om en 

satellit i det sydlige Jylland

- Aabenraa og Tønder Kommune har i samarbejdet med Børnehus 

Syd ligeledes peget på behovet for en satellit i det sydlige Jylland

OPSAMLING IFT. BEHOV 

FOR UDVIDELSE AF EN 

SATELLIT



Hvordan ser det ud på landsplan?

Finansiering fordelt mellem de 22 kommuner

40% takst og 60% objektiv (antal 0-17 årige)

BØRNEHUS SYD  – ØKONIMI

Børnehus Takst 2018
- pr. forløb

Takst 2019
- pr- forløb

Midt 12.089 ?

Nord 12.267 ?

Syd 11.910 12.735

Hovedstaden 12.852 ?

Sjælland 12.526 13.343

Takst 2020

13.941



BØRNEHUS SYD – MED/UDEN 

SATELLIT

År

Objektiv 

(60%) Takst (40%) Antal sager Bemærkninger

2017 7.718.070 11.966 430

2018 7.681.950 11.910 430

2019 8.797.155 13.639 430 Kapacitetsmangel

2020 9.507.083 14.740 430 Kapacitetsmangel

+ 

Aabenraa

2019 10.315.350 12.735 540 Forventet opstart 1/7-19

2020 13.069.688 13.941 625



BØRNEHUS SYD - BØRNS 

OPLEVELSER
På en skala fra 1-10, hvor 1 er 

meget dårligt og 10 er meget godt

Hvor godt synes du, Børnehuset 

er lavet til børn?
9,1

Hvor godt har det været for dig at 

tale og lege her i Børnehuset?
8,9

Hvordan synes du hjælpen har 

været her i Børnehuset?
8,5


