
Møde i KKR. 

18. November 2014 

Børnehus Midt 



Lovgrundlag 

Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 

 

§50a  Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til 

 undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, der har været udsat for 

 overgreb eller ved mistanke herom. 

 

§50b Når et barn har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom  skal 

kommunerne til brug for den børnefaglige undersøgelse bruge  børnehuset 

 

§50c Under en sag, hvor børnehuset benyttes kan Politi ,sundheds- og  kommunale 

myndigheder udveksle  oplysninger om barnet – den  unges private personlige og 

familiemæssige forhold  

 

 

 



Formål 

 At sikre en tværfaglig, tværsektorielt koordineret indsats for 

børn og unge, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb 

eller vold i nære relationer 

 

 Tilbyde krisesamtaler til barnet/den unge samt forældre 

 

 Bidrage til kommunens §50 undersøgelse 



Børnehus Midt 

19 kommuner 

3 politikredse; 
Sydøstjyllands 

Østjyllands 

Midt- og Vestjyllands 

CBO Børnecenter 

Retsmedicinsk Institut 

Bemanding: 

1 funktionsleder 2 socialrådgivere, en psykolog  og   

 en pæd /adm. personaler 

 



Satellit i Herning 
 

 Indviet 26.3.2014 

 Placeret i Børn og Ungecentret Toften  

 Bemandes af personalet fra Aarhus 

 Videoafhøringslokale for Midt og Vestjyllands 

Politi 

 Åbent to dage om ugen -  muligt flere dage, hvis 

der er behov  
 

 

 



Børnehus Midt, 

Satellitten 

Gl. Skolevej 76-78, 

Toften 

7400 Herning 

 



Børnehus Midts lokaler 



Monitorrum og afhøringslokale 



Hvornår er en sag en børnehussag? 

 Mistanke om seksuelle overgreb eller vold i nære relationer ( 
ikke børn krænker børn) 

 

 2 sektorer involveret ( kommune + politi og eller sygehus) 

 

 Beslutning om iværksættelse af §50 



Det tværsektorielle samarbejde 

 Børnehussamråd 

 Fast samråd, der mødes 1 gang om måneden med repræsentation 

fra Børnehuset, politiet, sygehuset, retsmedicin og 

myndighedsområdet 

 Det generelle samarbejde 

 

 Sagssamråd 

 Planlægger koordineringen i den enkelte sag, hvis relevant 

 Hvilke sager og hvem deltager? 



Nøglepersoner 
 Nøgleperson på lederniveau –  

 samarbejdsaftale, sikre at medarbejdere kender til brugen af 
Børnehuset, lovgivningen mv. 

 

 Nøgleperson på medarbejderniveau – 

 bindeled mellem Børnehuset og kommune vedr. det konkrete 
samarbejde, indgå i et netværk af nøglepersoner, være sparring for 
kolleger, tage med på samråd 

  

Temamøder 2 gange årligt 

11 Ditte Lottrup, Børnehus Midt 



Del af et nationalt samarbejde 

 

 SISO – som tovholder 

 Metodebeskrivelsesgrupper 

 Fælles kvalitetsstandarder 

 Fælles temadage for fast personale samt repræsentanter for 

samarbejdsparterne 

 Fælles tema/kursusdage for det faste personale 

 Ledermøder 

 Fælles dokumentationssystem 

 



Antal sager 

13 

 Der har været 284 sager igennem Børnehus Midt, siden 

1/10/2013. Sagerne har fordelt sig som både børnehussager 

og konsultative sager, hvoraf 7 er gået fra at være konsultative 

til at blive børnehussager (det er derfor antallet i de to 

nedenstående figurer ikke stemmer overens – man skal 

trække de konverterede sager fra) 

   

 



Børnehussagerne bliver, modsat de konsultative sager, afsluttet efter 

sagsforløbet. De konsultative sager registreres ikke som afsluttede, da 

der ikke har været tale om et forløb, men derimod kun samtaler 

mellem Børnehus Midt og rådgiver i kommunen 
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AKTIVE SAGER AFSLUTTEDE

BØRNEHUSSAGER 71 115

KONSULTATIVE SAGER 105 0

KON SULT A T IVE SA GER  D ER  

ER  OVER F ØR T  T IL 

B ØR N EH US SA GER

7



Typer af overgreb er registreret 

således: 

15 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSUELT 137

VOLDELIGT 100

BÅDE VOLDELIGT OG SEKSUELT 7

UKENDT / VED IKKE 40

SAGSTYPER (ALLE SAGER)



Sagerne fordeler sig kønsmæssigt således: 
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TYPE OVERGREB SEKSUELT UKENDT VED IKKE VOLDELIGT VOLDELIGT OG SEKSUELT

KØN ANTAL SAGER ANTAL SAGER ANTAL SAGER ANTAL SAGER ANTAL SAGER

DRENG 31 13 62 1

PIGE 106 25 2 37 5

UKENDT 1 1

TOTAL 137 38 2 100 7

Piger 175

Drenge 107

Ikke registreret 2

I ALT 284

KØNSFORDELING (ALLE SAGER)



Fordeling af sagstyper i de fem 

børnehuse 



Erfaringer/status fra Børnehusets 

første år 

 186 Børnehussager 

  105  Konsultative sager 

 Godt tværsektorielt samarbejde. 

 Udfordring at sikre at sagen bliver bragt i Børnehuset af 

kommunen. 

 Udfordring med at gøre Børnehusets tilbud lettilgængeligt 

for indskrevne familier. 

 Sundhedsfaglige og retsmedicinske undersøgelser foregår på 

sygehuset. 

 Økonomi. 



Det næste år 

 Kommunerunde 

 Nøglepersoner  

 


