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BØRNEHUS SYD – DE 3 HUSE



Øget brug af den konsultative rådgivning

2014 - 318 henvendelser

2019 - 448 henvendelser

Øget antal børnehussager

2014 - 285 sager

2019 - 587 sager

Sammen og ved at supplere vores kompetencer 

ml. kommuner og Børnehus Syd hjælper vi børn 

udsat for overgreb

BØRNEHUS SYD – ØGET BRUG



1.10.2013-1.9.2019 

2 huse (Odense/Esbjerg)

1.8.2019

3 huse (Odense, Esbjerg, Aabenraa)

Udvidelsen skyldes udviklingen af sager i Børnehus 

Syd på baggrund af øget brug fra kommunerne i 

regionen, samt på baggrund af behov for øget fysisk 

kapacitet til videoafhøringer

BØRNEHUS SYD – FRA 2 TIL 3 HUSE



2014 - 285 børnehussager

2015 - 356 børnehussager

2016 - 430 børnehussager

2017 - 495 børnehussager 

2018 - 517 børnehussager

2019 - 587 børnehussager 

2020 - forventer ca. 600 børnehussager

2021 - forventer 675 børnehusager

I 2018 steget med 81% siden vi startede i 2013

Fra 2019-2021 forventet stigning på yderligere 15%

BØRNEHUS SYD – INDKOMNE SAGER



Børnehus Syd har siden 2018 tilbudt relaterede ydelser i form af:

- Støttende stabiliserende samtaler til børn/omsorgspersoner

- Traumebehandling til børn og støtte til omsorgspersoner

- Supervision til plejefamilier

Ydelserne er blevet et tilbud i Børnehus Syds på baggrund af en 

behovsundersøgelse hos kommunerne i forhold til deres behov for 

støtte/behandling til børn

Der har over det seneste år været en øget henvisning til ydelserne 

fra kommunerne, og det forventes at stige yderligere over de 

næste år

BØRNEHUS SYD - RELATEREDE YDELSER



Er der potentielt flere børnehussager?

I 2018 blev 249 børn videoafhørt (børn ml. 3-14 år) med 

mistanke om overgreb uden sagen blev sendt ind som en 

børnehussag fra kommunen

Initiativ fra Børnehus Syd i 2019: Systematisk opfølgning af 

96 videoafhøringer, der ikke var sendt ind som en 

børnehussager. 76 af dem blev herefter til børnehussager 

= 67%

BØRNEHUS SYD - VIDEOAFHØRINGER



Samlede driftsbudget Børnehus Syd 24,5 mill.

Finansiering fordelt mellem de 22 kommune 60% objektiv og 

40% takst (antal 0-17 årige)

Hvordan ser det ud på landsplan (taksten)?

BØRNEHUS SYD  – ØKONIMI

Børnehus Takst 2020
- pr. forløb

Takst 2021
- pr- forløb

Midt 12.662 ?

Nord 12.267 ? 

Syd 13.477 14.562

Hovedstaden 14.913 ? (15.135 ved fremskrivning)

Sjælland 13.817 ?(14.024 ved fremskrivning)



REGIONALT PERSPEKTIV – STILLEDE SPØRGSMÅL
– KOMMUNER ADSPURGT OM KVALITETEN AF DET PRODUKT DE MODTAGER FRA
BØRNEHUS SYD (DET AFSLUTTENDE NOTAT)

Ud fra en oplevelse af det 
afsluttende notat i forhold til 
relevans, længde,  bredde, 
dybde oplever du så notaterne 
brugbare som bidrag til den 
samlede børnefaglige 
undersøgelse (servicelovens §
50)? 

Bidrager de 
med relevant 
ny viden? I 
høj grad, i 
nogen grad, i 
mindre grad, 
slet ikke.

Er sproget
afbalanceres, så 
det faglige 
budskab formidles 
i et forståeligt 
sprog?

Er der andet, I 
gerne generelt vil 
melde tilbage ift. 
notaterne, som vil 
gøre det endnu 
mere anvendeligt 
for jer?

Er længden 
passende? 

Er de hjælpsomme ift. 
en evt. videre 
foranstaltningsproces? 
I høj grad, i nogen 
grad, i mindre grad, 
slet ikke.



Notaterne er bidrager i høj grad til ny relevant viden. Dem jeg har læst 
er meget fyldestgørende og oplysende med gode beskrivelser af 
børnene. Dog kunne jeg stadig ønske mig, at der også stod noget om 
forældrene og relationen mellem forældre og børn. 

Notaterne er i høj grad hjælpsomme i en foranstaltningsproces. De 
peger på arten af indsats, og det er jo det samlede billede af hele 
familien og den BFUs resultat, der peger på indsatsen, mens 
brudstykker peger på arten, så ja, det er meget brugbart. 

Længden er i nogen grad passende. Nogle af dem jeg har set er meget 
lange, og kunne måske godt afkortes. Det er jo et tillæg til BFU.

Sproget er i høj grad afbalanceret. Jeg hører kun rapporterne omtalt 
positivt. 

SVAR FRA KOMMUNER



Notaterne bidrager i høj grad til relevant ny viden. De er dybdegående, 
uddybende, beskrivende og analyserende med udgangspunkt i det, der 
har ført til at barnet skal udredes. De bibringer vigtig og ny viden ift. 
barnets traume og belastningsgrad

Ja, det opleves i høj grad som hjælpsomme og formidlingen sker i en 
fin og afstemt form med hensyntagen til kommunens samlede 
helhedsperspektiv.

Længden er passende, selvom der nogle gange kan være gentagelser.  

Sproget er i høj grad afbalanceret. Fagtermer anvendes hyppigt, men 
forklares og udtrykkes, så budskabet formidles i et forståeligt sprog. 

SVAR FRA KOMMUNER



Notaterne bidrager i nogen grad til relevant ny viden. De tager fint 
udgangspunkt i barnets perspektiv. Ofte er de baseret på få samtaler, 
men anbefalingerne kan være meget generelle set i forhold til omfang 
af samtaler. (eksempelvis forældrekompetenceundersøgelse)

Notaterne er i nogen grad hjælpsomme i en foranstaltningsproces. 
Anbefalingerne bygger på et specifikt grundlag og kan nogle gange 
være ret omfangsrige i forhold til den bredere BFU.

Længden opleves passende.

Sproget er i mindre grad afbalanceret. Notaterne kan være i 
fagspecifikt sprog, og kunne gerne være i mere almindeligt forståeligt 
sprog. 

SVAR FRA KOMMUNER



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


