
Børnehus Nord  
Ole Thinggaard, sekretariatsleder i Børne- og Familieafdelingen 

Tordis Mohr Jacobsen, socialrådgiver i Børnehus Nord 

 



 At sikre, at børn og unge der har været udsat for voldelige 
eller seksuelle overgreb eller hvor der er mistanke herom, 
får den bedst mulige hjælp og indsats, og at barnets tarv 
altid er i centrum for indsatsen 

 Børnehusene skal sikre en koordineret og skånsom 
tværfaglig indsats af høj kvalitet  

 Den tværsektorielle indsats samles under ét tag 
(kommune, politi, sundhedsvæsen) i børnevenlige rammer 
med barnet eller den unge i centrum 

 

 

 

Formål  



 Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år, som har 
været udsat for overgreb i form af seksuelle overgreb 
og/eller vold, eller hvor der er mistanke herom.  

 Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden 

 Sager om overgreb, hvor der er behov for tværsektoriel 
indsats (kommune, politi og/eller sundhedsvæsen) – 
mindst to sektorer skal være involveret 

 Barnet/den unges nærmeste omsorgspersoner 

 Kommunale fagpersoner med behov for konsultativ 
bistand i sager om mistanke 

 

Målgruppe 



 Mødefora / organisering  

 Samarbejdsaftaler med kommuner, politi og region 

 Børnehuset skal jf. vejledningen have et fastansat uddannet 
personale (bl.a. socialrådgiver og psykolog), der har særlige 
kvalifikationer og kompetencer i forhold til at håndtere sager om 
overgreb mod børn.  

 Objektiv finansieret og takstfinansieret  

 Handlekommunen bevarer myndighedsansvaret 

 Opsamling af viden på området  

 

 

 

Generelt om rammerne 



 Konsultativ bistand 

 Sagssamråd mellem de forskellige parter 

 Videoafhøring 

 Kriseintervention – 6-8 samtaler  

 Vurdering af barnets behov - bidrag til børnefaglig 

undersøgelse 

Kerneopgaver 



 Alle kommuner har anvendt Børnehuset på nær Læsø 

 Det tværsektorielle samarbejde 

 Samarbejdet med familierne  

 Samarbejdet med rådgiverne i de konkrete sager  

 Den faglige kvalitet i indsatsen  

De første erfaringer 



Børnehussager (excl. konsultative sager) 
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