
BØRNEHUS SYD

DRIFT OG UDVIKLING

KKR 

D. 31/8-2021



BØRNEHUS SYD 

DE 3 HUSE 

ODENSE

ESBJERG

AABENRAA

Status for projekt TF-CBT og 

generel status for Børnehus Syd 

det seneste år. 



Hvorfor dette projekt:

Det er en kommunal opgave at varetage støtten til børn, der har 

været udsat for seksuelle overgreb. Da relativt få børn og unge er i 

denne målgruppe, kan det være vanskeligt for mindre kommuner 

at opnå kvalitet og god drift i et specialiseret tilbud. Der er dermed 

risiko for, at kommunerne har en uens dækning i tilbud til disse 

børn og unge (Socialstyrelsen)

Formålet er at udvikle en behandlingsmodel til børn med traumer 

efter seksuelle overgreb, der på sigt har potentiale til at sikre, at 

alle børn i målgruppen kan tilbydes en virksom og ensartet 

behandling i regi af de danske børnehuse, uanset hvilken 

kommune de bor i (Socialstyrelsen)

BEHANDLINGSPROJEKT TF-CBT



Hvorfor Børnehus Syd og hvem andre:

Børnehus Syd er blevet udpeget af Socialstyrelsen til udviklingsprojektet 

om traumebehandling til børn udsat for seksuelle overgreb

Børnehus Syd er blevet udpeget på baggrund af vores seneste års 

erfaringer med traumebehandling og på baggrund af kommunernes 

brug af Børnehus Syd

Behandlingsprojektet indgår i den 4-årige strategi for Videnscenter for 

sociale indsatser ved vold og overgreb (SISO) i Socialstyrelsen.

VIVE har fået til opgave at udvikle og pilotteste behandlingsmodelen, 

der tager udgangspunkt i metoden TF-CBT. Pilottesten skal foregå i 

Børnehus Syd med henblik på senere udbredelse til de øvrige 

Børnehuse. Projektperioden er 2020-2022.

BEHANDLINGSPROJEKT TF-CBT



Erfaringer med metoden:

Behandlingsmodellen bygger på den amerikanske 

behandlingsmetode TF-CBT med inddragelse af de norske og 

svenske erfaringer med at implementere metoden, men tilpasset 

en dansk kontekst i regi af børnehusene, med forskellige 

eksperter tilknyttet – Socialstyrelsen, VIVE, SDU, eksperter fra 

Norge og Sverige

Nærmere orientering og detaljer om projektet er i vedhæftet 

materiale med dagsordenen til dette møde

Finansiering af projektet ift. Børnehus Syd:

Årligt 500.000 fra Socialstyrelsen

Takst pr. forløb

BEHANDLINGSPROJEKT TF-CBT



Aktiviteter i forhold til projektet:

Løbende møder mellem Børnehus Syd, Center for Indsatser til Børn 

og Unge i Odense Kommune og eksperterne, der bidrager til projektet 

Kommunerunde i 10 udvalgte kommuner, hvor Socialstyrelsen har 

været med

Midtvejsevaluering november 2021, som VIVE står for at gennemføre

Nuværende praksiserfaringer ser positive ud i forhold til effekten af 

behandlingen

Kommunerne har taget godt imod projektet - 10-12 børn har 

gennemført behandlingen, og flere er visiteret

BEHANDLINGSPROJEKT TF-CBT



Samlede driftsbudget Børnehus Syd 24,5 mill. - 2021

Finansiering fordelt mellem de 22 kommune 60% objektiv og 

40% takst (antal 0-17 årige)

BØRNEHUS SYD  – ØKONIMI

Børnehus Takst 2021
- pr. forløb

Takst 2022

Midt 12.662

Nord 12.267

Syd 13.477 Forventer et lille fald i 2022

Hovedstaden 14.913

Sjælland 13.817

I 2019, hvor Aabenraahuset blev etableret fik vi en lille takststigning, hvor vi i 

2022 samtidig forventede et lille fald – dette kommer til at holde



Udviklingen af antal børnehussager

2014 - 285 sager

2019 - 587 sager

2020 - 621 sager

2021 - 265 (pr. 30.6.21), dvs. et fald på knap 100 

sager ift. 2020, hvis udviklingen fortsætter

Vi havde i 2021 forventet 675 sager

På landsplan er der er fald – muligvis skyldes 

noget Corona, men for Børnehus Syd er der et 

bekymrende parameter….. 

BØRNEHUS SYD – FALD I SAGER



VIDEOAFHØRINGER –
DER IKKE BLIVER TIL BØRNEHUSSAGER
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Hvad kan det være et udtryk for? Hvad gør vi ved det?



Hvad kan den nye lovgivning komme til at betyde for børn udsat for 

overgreb, og hvad kan det komme til at betyde for Børnehus Syd og 

kommunerne

Uddrag af aftaletekst:

- Der er lagt op til en præcisering af, at kommunerne har en klar 

lovmæssig forpligtelse til at anvende børnehuse i sager om overgreb, 

hvor to eller flere sektorer er involveret

- Der skal foretages en undersøgelse af hvad der ligger bag de 

kommunale forskelle i kommunerne, ligesom Socialstyrelsen på 

baggrund af årsstatistikken skal lave en årlig opfølgning på 

kommunernes benyttelse

- Endelig foreslås en ændring af finansieringsmodellen, så økonomien 

ikke udgør en hindring for kommunernes benyttelse af børnehusene.

BØRNENE FØRST


