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Denne statusrapport præsenterer Team for Seksuelt Mis-

brugte Børn’s kliniske arbejde og forskningsmæssige ud-

vikling i årene 2006 - 2007. Teamet har eksisteret i syv år, 

og er i dag en solidt funderet og specialiseret klinik samt 

videncenter i sundhedssektoren, der modtager ca. 300 

henvendelser om året fra pårørende og professionelle.

Teamet er lokaliseret i Rigshospitalets Juliane Marie Cen-

ter med støtte til videnscenterfunktionen fra Folketingets 

Satspuljemidler. Teamet fungerer som et samarbejde mel-

lem Pædiatrisk Klinik 1 og Klinik for Psykologi, Pædagogik 

og Socialrådgivning. Klinikvirksomheden er fysisk placeret 

ved børnemodtagelsen i klinik I, og betjenes af Klinik for 

Psykologi, Socialrådgivning og Pædagogik. Videnscenter-

funktionen er placeret i Juliane Marie Centerets Psykologi-

ske og Psykosociale Forskningsenhed. Teamet består af en 

psykologer, socialrådgivere, læge og sygeplejerske.

Der har siden centrets start i 2001 været en konstant stig-

ning i antallet af henvendelser, og denne stigning er fortsat 

i 2006 & 2007. Antallet af sager viser behovet for en mod-

tagefunktion i sundhedssektoren for børn udsat for seksu-

elle overgreb, hvor der på et og samme sted kan tilbydes 

psykosocial og lægelig undersøgelse, rådgivning og be-

handling. Desuden gør den tværfaglige organisering med 

sygeplejerske, læge, socialrådgivere og psykologer det mu-

ligt at indsamle erfaring, foretage metodeudvikling, forske 

og formidle viden om børn udsat for seksuelle overgreb og 

den hjælp, børnene og deres familier har brug for. 

Denne statusrapport omhandler aktiviteter i årene 2006 

og 2007. Der redegøres for karakteristikker vedrørende 

de børn, der udsættes for seksuelle overgreb, årsager og 

forhold i relation til henvendelserne, omstændigheder og 

omfang af de seksuelle overgreb, samt omfanget af ydel-

serne, herunder undersøgelser og behandlinger ydet af 

Team for Seksuelt Misbrugte Børn.

I 2006 & 2007 har Teamet forskningsmæssigt fokuseret 

på udvalgte perspektiver i den psykosociale behandling af 

børn & unge udsat for seksuelt overgreb, hvilket har resul-

teret i følgende forskningsprojekter vedrørende overgrebs-

fokuseret behandling af børn & unge:

•	 behandling	af	små	børn

•	 gruppebehandling	af	unge	piger

•	 gruppebehandling	af	drenge	

•	 Internettet	og	grooming

•	 Forældrestøtte

Statusrapporten bringer en præsentation af den forskning, 

der finder sted i teamets videnscenter.

Videnscenterfunktionen er desuden beskæftiget med ind-

samling af psykosociale data vedrørende børn og familier 

udsat for seksuelle overgreb, samt formidling af denne vi-

den til samarbejdspartnere og andre professionelle. Oplys-

ninger og viden om patienterne er samlet i en database, 

der nu rummer knapt 1600 børn. Antallet af børn registre-

ret i databasen er det hidtil største af sin art i Danmark. 

Databasen er afgørende for den fortsatte forskning.

Statusrapporten er blevet til på baggrund at denne re-

gistreringsdatabase, samt erfaringer fra medarbejdere i 

Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Vi håber at rapporten 

vil være med til at informere og inspirere professionelle og 

andre, der er interesserede i området.

Forord

Karen Vitting Andersen Svend Aage Madsen

Klinikchef, Overlæge dr.med. Klinikchef, Chefpsykolog, ph.d.
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Resume og Anbefalinger

I alt har 1.581 børn og unge, samt deres forældre, siden Team for Seksuelt Misbrugte 

Børn (SMB) blev oprettet i 2001 været i kontakt med teamet, enten telefonisk eller 

gennem et behandlingstilbud. Antallet af henvendelser er stigende i takt med at flere 

pårørende og professionelle får kendskab til SMB. Aktuelt modtager SMB ca. 300 

henvendelser om året. Familierne henvender sig enten selv, eller henvises fra sociale 

myndigheder, læger, hospitaler, institutioner eller politi. Det stigende antal henven-

delser viser, at SMB er et solidt funderet tilbud, som er godt placeret med en tværfag-

lig betjening i sundhedsvæsnet, hvor det er muligt, i et og samme regi, at takle akutte 

situationer, foretage psykologiske, lægelige og sociale undersøgelser og behandlinger 

samt beskytte barnet. 

Tilknytningen til børneafdelingen på Rigshospitalet er hensigtsmæssig, og placeringen 

i Klinik for Psykologi, Socialrådgivning og Pædagogik ligeledes. Dette set i forhold til 

den geografiske udvidelse af børneafdelingens alment pædiatriske optageområde1, 

med dertil hørende øget socialpædiatrisk funktion, og i forhold til at pædiatrien sand-

synligvis på sigt udvides til også at omfatte behandling af unge mellem 15 – 18 år. 

Dette vil medføre en ekspansion af socialpædiatrien på Rigshospitalets børneafdeling, 

som forventes at påvirke antallet af henvendelser til SMB.

SMB har i de to forløbne år, siden sidste statusrapport, i perioden 2006 -2007, haft 

615 henvendelser. Heraf har 290 børn og unge været i behandling i klinikfunktionen, 

mens 325 børn og unge har fået hjælp via telefonrådgivning, der ofte drejer sig om 

adskillige kontakter til familie og/eller professionelle. Centerets database over hen-

vendelser rummer derfor pt en beskrivelse af 1581 børn og unge, udsat for seksuelle 

overgreb eller mistanke herom. Disse børn og unge har enten haft kontakt med SMB 

via telefonrådgivningen eller har været behandlet i klinikken. Databasen indeholder 

basisoplysninger vedrørende børnene og deres familiære forhold, karakteristika ved-

rørende overgrebet og relationen mellem krænker og offer, beskrivelse af krænkeren, 

oplysninger om barnets psykiske reaktioner, samt lægelige fund, mv.

Den øvrige forskning i teamet vedrører psykosociale beskrivelser af børn og unge 

udsat for seksuelle overgreb, effekten af den psykosociale behandling, samt metode-

udvikling i forhold til samme. Hvad angår udbredelse af teamets viden og erfaringer, 

sker dette fortsat via undervisning og via foredrag ved konferencer. Teamets erfarne 

klinikere udøver desuden supervision og rådgivning til professionelle og andre sam-

arbejdspartnere

1 Med funktion som områdehospital for ’Byen’ i region H med ca. 400.000 indbyggere, udvides børneom-
rådet for Rigshospitalet til at omfatte 95.000 børn og unge.
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Med baggrund i ovenstående, anbefaler Team for Seksuelt Misbrugte Børn 

følgende:

•	 At	 eksistensen	 af	 det	 nationale	 videnscenter	 på	 Rigshospitalet	 udvikles	 mhb	 på	

fortsat indsamling af datamateriale vedrørende seksuelt misbrugte børn, således, 

at de særlige problemstillinger og behandlingsmetoder, der vedrører disse børn, 

fortsat kan udforskes vha. det omfattende baggrundsmateriale videnscenteret ind-

samler.

•	 At	der	udvikles	og	afdækkes	behandlingsmetoder	og	behandlingsteknikker,	her-

under klinisk forskning i børns reaktioner efter overgreb, interventionsformer der 

understøtter barnet i at formidle sin virkelighed, samt ’overgrebsfokuseret’ psyko-

terapi med børn og deres forældre.

•	 At	 der	 igangsættes	 afdækning	 af	 mørketal	 i	 frugtbar	 vekselvirkning	 mellem	 vi-

denscenteret og klinikfunktionen.

•	 At	det	nære	samarbejde	med	Center	for	Voldtægtsofre	udvikles	med	henblik	på	

den forventede udvikling af det pædiatriske optageområde med inklusion af de 

15-18 årige.

•	 At	der	i	samarbejde	med	Projekt	JANUS,	fortsat	sættes	fokus	på	de	sager,	hvor	det	

er børn, der krænker børn – intra –og ekstrafamiliært.

•	 At	der	udvikles	og	igangsættes	forskning	i	overgreb,	hvor	grooming	på	internettet	

har været en del af kontakten

•	 At	der	udvikles	gruppebehandlingstilbud	til	børn	&	unge

•	 At	der	etableres	forskningsprojekter	med	fokus	på	samkvemssager.
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Introduktion

”Team for Seksuelt Misbrugte Børn” (SMB) blev oprettet på Rigshospitalet i marts 

2001, som et treårigt projekt. Efter projektperiodens udløb blev teamet i marts 2004 

etableret som en permanent funktion på Rigshospitalet. Teamets opgave er at fun-

gere som sundhedssektorens tilbud til børn, forældre og professionelle, der har behov 

for specialiseret hjælp vedrørende seksuelle overgreb mod børn i alderen 0 – 15 år.  

Der er desuden en tilknyttet videnscenterfunktion, hvor alle henvendelser til teamet 

registreres, bearbejdes og udforskes.

Klinikfunktionen og videnscenterfunktionen er tværfaglige enheder, som eksisterer 

på baggrund af et tæt samarbejde mellem SMB’s læge, sygeplejerske, psykologer og 

socialrådgivere. Hvis et overgreb bliver politianmeldt, igangsættes desuden samarbej-

de mellem SMB og Retsmedicinsk Institut. Ved politianmeldte sager er det politiet der 

begærer en retsmedicinsk undersøgelse i forbindelse med bevisførelsen. I de tilfælde 

undersøger restmedicineren barnet i samarbejde med SMB’s læge & sygeplejerske. 

Herfra etableres kontakten til SMB i forhold til den efterfølgende behandling.  Det 

er  tværfagligheden, der sikrer at såvel lægelige som psykologiske og sociale aspekter 

bliver integrerede dele af kontakten med barnet og familien, og at barnets og fami-

liens behov varetages i forbindelse med behandling, undersøgelse og udredning af 

det seksuelle overgreb. Tværfagligheden i videnscenteret sikrer desuden nuanceret 

vidensopsamling og forskning i de lægefaglige, psykologiske og sociale aspekter af 

problemfeltets område.

SMB anvender de internationalt anerkendte definitioner på seksuelt misbrug og sek-

suelle overgreb. Således er ”der tale om seksuelt misbrug når et barn inddrages i 

seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke 

er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, 

der overskrider samfundets sociale og retslige normer” (Kempe, 1978).  I Danmark 

er det juridisk strafbart at have et seksuelt forhold til et barn under 15 år. Kravet er 

yderligere skærpet til 18 år i tilfælde hvor den voksne har et betroet ansvar i forhold 

til barnet.

Seksuelt misbrug omfatter både fysisk og ikkefysisk kontakt. Fysisk kontakt dækker 

blandt andet over berøring af barnets kønsorganer, at tvinge barnet til at berøre den 

voksnes kønsorganer, samleje, oral –og analsex. Ikkefysisk kontakt dækker blandt 

andet over at vise barnet pornografisk materiale, at blotte sig for barnet, at opmuntre 

barnet til at overvære seksuelle handlinger eller at fotografere / filme barnet i seksu-

elle stillinger.

Børn der har været udsat for seksuelle overgreb har forskellige behandlingsmæs-

sige behov. Derfor vurderes det enkelte barns psykosociale behandlingsbehov altid 

i forhold til barnets situation. Børn oplever overgreb fra et børneperspektiv, og be-

handlingen tager derfor udgangspunkt i det. SMB tilbyder individuelle og gruppebe-

handlingstilbud til de børn, der har behov herfor, og hvor der ikke findes andre be-
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handlingstilbud i barnets nærmiljø. Der er tale om ’overgrebsfokuseret behandling’, 

der primært fokuserer på bearbejdning af den akutte krise, det seksuelle overgreb og 

følgerne heraf. 

Teamets erfaringer viser, at en af de vigtigste faktorer for et god behandlingseffekt i 

forbindelse med psykosocial behandling er forældrestøtte.  Derfor har SMB udviklet 

en ’forældrefokuseret behandling’, som anvendes både i individuelle sammenhænge, 

og som gruppetilbud til ’de ikke krænkende’ forældrene til de berørte børn. Som ud-

gangspunkt tilbydes forældrene et samtaleforløb hos en socialrådgiver parallelt med 

barnets behandlingsforløb hos psykologen.  

Det tværfaglige personale i SMB’s opgave er at støtte, undersøge, rådgive og behand-

le og ikke at be –eller afkræfte hvorvidt et overgreb har fundet sted eller ej. Dette 

tager myndighederne sig af. En foruroligende bekymring må aldrig siddes overhørig – 

det gælder om at beskytte barnet og give familien den nødvendige hjælp i den akutte 

og svært belastede situation, de befinder sig i.
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Fra oprettelsen af SMB i marts 2001 frem til 31. december 2007 har SMB behandlet i 

alt 15812 sager vedrørende seksuelle overgreb på børn. Antallet af børn, der kommer 

i kontakt med SMB har været stigende år for år siden teamet blev etableret.

I 2006 og 2007 behandlede SMB i alt 615 sager. Tabel 1 viser fordelingen af henven-

delser pr. år. Som det ses stiger antallet af henvendelser pr. år fortsat. Det samlede an-

tal henvendelser til SMB var i 2006: 296 sager, mens det samlede antal henvendelser 

til SMB i 2007 var: 320 sager.

Sagerne fordeler sig således, at behandlingssagerne i klinikken udgjorde henholdsvis 

154 sager i 2006 og 136 sager i 2007, mens telefonrådgivningssagerne udgjorde 142 

sager i 2006 og 184 sager i 2007.

Figur 3 viser den procentvise fordeling af sagerne på henholdsvis telefon og fremmø-

desager for alle årene 2001 - 2007. Tabellen viser, at der generelt er en jævn fordeling 

mellem telefonhenvendelser og fremmødesager i klinikken.

2 Flere af sagerne er igangværende sager, og optræder derfor ikke i statistikken
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Figur 1 Antal henvendelser pr år Figur 2: Fordelingen af henvendelse
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Figur 3: Fordeling af sager behandlet i klinikken og telefonrådgivninger

Telefonrådgivning & behandling via fremmøde i klinikken

Den første kontakt til SMB foregår oftest via en telefonsamtale, hvor henvenderen 

præsenterer sagen for den af teamets medarbejdere, der har telefonvagten. Det af-

klares her, hvorvidt barnet er i fare for igen at blive udsat for et seksuelt overgreb 

– om der skal handles akut. Det vil i første omgang sige, om socialforvaltningen og 

politiet skal kontaktes med det samme for at beskytte barnet og anbringe det under 

trygge forhold. En eventuel politianmeldelse skal foretages enten af familien selv eller 

af socialforvaltningen. Årsagen hertil er, at enhver behandling af barnet kan forringe 

en evt. politimæssig efterforskning og retssag, da kommunikation om mistanken vil 

kunne opfattes som potentiel påvirkning af barnet. I særlige tilfælde kan barnet be-

skyttes med en indlæggelse på børneafdelingen.

I ikke akutte sager beskrives sagen og nedfældes i et telefonskema. Barnets situation 

og behandlingsbehov vurderes herefter på den ugentlige visitationskonference sam-

men med de andre sager, der er kommet ind i ugens løb.

I nogle sager, inviteres barnet ind til en undersøgelse ved SMB’s læge og sygeplejerske 

hurtigst muligt. Andre sager forbliver telefonrådgivningssager med enkelte eller flere 

telefoniske kontakter i mellem SMB og den pårørende eller professionelle, der ønsker 

hjælp til barnet. Hvis teamet på visitationskonferencen beslutter at give familien i den 

pågældende sag et tilbud om behandling i klinikken, indkaldes barnet og familien 

hurtigst muligt til en samtale.

Hvis det vurderes, at sagen kan behandles ved telefonrådgivning, skyldes det ofte, at 

der er tale om uro og bekymringer uden egentlig mistanke i forhold til noget eller no-

gen bestemt, eller hvis der er tale om overgreb, der har fundet sted for lang tid siden, 

men som familien nu har brug for professionel hjælp til, uden at have behov for under-

søgelse eller behandling. I andre tilfælde kan det også skyldes, at familien er bosidden-

de så langt fra SMB, at et behandlingstilbud i nærmiljøet er mere hensigtsmæssigt.

Fordelen ved henvendelsesproceduren i SMB er, at alle mennesker kan henvende sig 

uden nødvendigvis at involvere andre offentlige systemer eller instanser. Man behøver 
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fx ikke henvisning fra sin egen læge, og det er ikke nødvendigt at kontakte socialfor-

valtningen i udgangspunktet.  Det formodes, at denne fremgangsmåde sikrer, at flere 

børn kommer i kontakt med SMB end det ville være tilfældet, hvis det ikke var muligt 

at kontakte teamet direkte. Det skal understreges, at SMB altid nøje følger reglerne 

for underretning til myndighederne.

Kønsfordeling

Siden sidste statusrapport ved afslutningen af 2005 har der været en mindre stigning 

i antallet af  henvendelser til SMB vedrørende drenge. Således var 25%, som det 

fremgår af figur 2, af henvendelserne i perioden fra 2001 – 2005 vedrørende drenge, 

mens 28% af henvendelserne i årene 2006 & 2007 vedrørte drenge. Stigningen i 

antallet af henvendelser vedrørende drenge kan skyldes professionelle og pårørendes 

øgede kendskab til SMB, som også ses afspejlet i stigningen af det samlede antal 

henvendelser på årsbasis.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ovennævnte kønsfordeling over børn udsat for 

seksuelle overgreb udelukkende gælder de børn & unge, som Team for Seksuelt Mis-

brugte Børn har haft kontakt med. Tallene er derfor udtryk for kønsfordelingen i SMB’s 

sager, men afspejler ikke nødvendigvis kønsfordelingen blandt seksuelt misbrugte 

børn på landsplan.

Det er muligt, at andelen af drenge, der bliver udsat for seksuelt overgreb, er større 

end SMB’s tal viser, og at den kønsfordeling, vi ser i SMB, er et udtryk for mørketal. 

Undersøgelser	(bl.a.	Finkelhor,	1994)	viser,	at	mange	først	i	deres	voksenliv	beretter	

om de seksuelle overgreb, de har været udsat for som børn, og at drenge, der udsæt-

tes for seksuelle overgreb, ikke i samme omfang som piger bliver opdaget eller selv 

afslører misbruget, mens de er børn – eller nogensinde.

Dette skyldes, at det generelt set er sværere for drenge at tale om det seksuelle over-

greb, de har været udsat for. Det handler om drengerollen og om, at de er blevet 

krænket på deres maskulinitet. Den voksne, der har krænket dem, og haft magten 

over dem, er oftest er af samme køn, hvilket i højere grad hos drengene end hos pi-

gerne ydermere resulterer i en identitetskrise og forvirring omkring egen seksualitet, 

som spiller ind i forhold til de skyld- og skamfølelser, der bl.a. er med til at gøre det så 

svært at få fortalt om det seksuelle overgreb.

Desuden ses et større fokus forsknings, rådgivnings –og behandlingsmæssigt på piger 

Piger

Drenge

Piger

Drenge

72%

28%

75%

25%

Figur 4: Kønsfordeling 2006 & 2007 Figur 5: Kønsfordeling 2001-2005
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udsat for seksuelle overgreb. Fokuseringen er selvforstærkende, når drengene bliver 

ved med at ’falde ud af statistikkerne’, da dette igen medfører øget fokusering på pi-

gerne. SMB antager, at et øget fokus på problemstillingen ’drenge udsat for seksuelle 

overgreb’, vil medføre en stigning i antallet af drenge som ’opdages’, og dermed kan 

få hjælp til at bearbejde det seksuelle overgreb.

Aldersfordeling

Det er børn i alle aldre, der udsættes for seksuelt misbrug. I SMB modtages og be-

handles børn mellem 0 – 15 år.  Størstedelen af de børn teamet får henvendelser 

omkring, befinder sig i aldersgruppen 3 – 6 år og 12 – 14 år. Ser man specifikt på 

drengegruppen, ses det dog, at størstedelen af drengene befinder sig i aldersgrup-

pen 3 –8 år. Årsagen til, at aldersgruppen 12 – 14 år ikke er så stærkt repræsenteret 

blandt drengene, kan skyldes, at det er belagt med større tabu for de store drenge, 

at fortælle om et seksuelt overgreb, og at de derfor ikke søger hjælp. I overensstem-

melse med at langt de fleste henvendelser til SMB vedrører piger, ses det i tabel 2, at 

pigerne er overrepræsenterede i forhold til drenge på alle alderstrin. 

Samlet set udgør 32 % af henvendelserne3 til SMB børn i 3-6 års alderen og 29% 

unge i alderen 12-14 år. SMB har derfor forskningsmæssigt haft særligt fokus på disse 

to aldersgrupper i 2006 & 2007 i forhold til at udvikle udrednings –og behandlings-

metoder.

Figur 6: Fordelingen af drenge og piger på alderstrin

3 Bemærk, at i alt-antallet i denne og de efterfølgende analyser afviger fra ialt-antallet beskrevet i 
afsnittet antal børn og familier i kontakt med SMB. Dette skyldes, at de efterfølgende analyser er baseret 
på de sager, SMB har afsluttet pr. 31.06.07 og dermed færdigregisteret.
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Børn over 15 år

Figur 6 viser, at SMB i 27 tilfælde har modtaget unge over 15 år. I nogle af disse til-

fælde er der tale om genhenvendelser fra børn, som tidligere har været i behandling 

eller fået rådgivning i SMB. En genhenvendelse kan skyldes, at den unges bevidsthed 

om og forståelse af det overgreb, han / hun været udsat for, forandrer sig i takt med 

den unges udvikling, hvorfor han eller hun kan have brug for opfølgning, yderligere 

rådgivning eller behandling i ungdomsårene. Det er forventeligt, at denne gruppe vil 

vokse over de kommende år. 

I andre tilfælde er der tale om unge, som først efter de er fyldt 15 år, har fået styrke til at 

fortælle om de seksuelle overgreb, de har været udsat for. De offentlige tilbud til disse 

unge er meget begrænsede, hvorfor SMB i særlige tilfælde, afhængig af kapacitet og 

aktuelle relevante gruppetilbud, tager nogle af disse unge ind i et behandlingsforløb. 

Derudover behandles også større søskende til børn udsat for seksuelle overgreb.

Anledning til 
henvendelse
Der findes mange forskellige anledninger til, at en professionel, et familiemedlem, 

eller andre tager kontakt til SMB. Den indledende kontakt er oftest telefonisk. SMB’s 

behandlere tilstræber at indhente så mange oplysninger om den pågældende pro-

blemstilling som muligt ved den indledende kontakt. Dette for at danne et tilstræk-

keligt grundlag for, at SMB kan foretage en vurdering af hvorvidt, der skal tilbydes 

telefonrådgivning, eller om barnet / familien bør tilbydes et forløb i klinikfunktionen. 

Såvel pårørende som professionelle har ret til at henvende sig, uanset hvor alvorlig be-

kymringen	er.	Nedenstående	tabeller	viser	en	oversigt	over	de	typisk	forekommende	

henvendelsesårsager.

Tabel 1: Henvendelsesårsager (2001-2007)

Årsag Procent Total Tlf. henvendelser

Mistanke om overgreb 19 269 269

Voldtægt og voldtægtsforsøg 11 150 0

Overgreb af ung/voksen inden for familien 25 339 180

Overgreb af ung/voksen uden for familien 17 230 109

Børns overgreb på børn 6 89 48

Gynækologiske symptomer 3 40 8

Seksualiseret adfærd 1 20 18

Andet 18 242 145

Subtotal 100 1379 777

Uoplyst 157 7

I alt 1536 784

*Andet dækker bl.a. over seksuelle 

lege, generel rådgivning, erindring om 

overgreb, overværelse af overgreb, 

begået overgreb, søskende til offer.



14

Figur 7: Fordelingen af henvendelsesårsager (2001-2007)

Tabel 1 viser, at 11% af henvendelserne drejer sig om voldtægt eller voldtægtsforsøg. 

Disse sager kommer oftest til SMB via Center for Voldtægtsofre eller i forbindelse 

med en retsmedicinsk undersøgelse. 25% af henvendelserne drejer sig om overgreb 

begået af en ung / voksen indenfor familien, mens 17% af henvendelserne drejer sig 

om overgreb begået af en ung / voksen uden for familien. 

Det desværre ikke muligt at vise en total opgørelse over hvor mange af alle henven-

delser, der, uafhængigt af de opstillede kategorier i tabel 3, drejer sig om ’overgreb 

inden for familien’ og ’udenfor familien’. Dette skyldes, at oplysninger om relationen 

mellem barn og krænker ikke altid foreligger.

Hvis man sammenligner tabellen med tilsvarende tabel i SMB’s statusrapport over 

årene 2001 - 2005, ses en stigning på 4% i den samlede andel af henvendelser 

vedrørende mistanke om overgreb. I denne type sager tilbydes oftest telefonisk råd-

givning, da det drejer sig om en bekymring for et barn, hvor man ikke nødvendigvis 

har en konkret mistanke eller mistænkt. Stigningen er i overensstemmelse med den 

generelle stigning i telefoniske henvendelser. I kategorien ’Overgreb af ung/voksen 

inden for familien’ ses et fald i den samlede andel af henvendelser på 5% i forhold til 

sidste statusrapport, mens den samlede andel af ’Overgreb af ung/voksen’ uden for 

familien er steget med 2%.

I 3% af henvendelserne drejer det sig om forskellige gynækologiske symptomer, som 

vækker bekymring, når de forekommer hos små børn, mens de sidste 18% af hen-

vendelserne falder i kategorien ’andet’, som dækker over andre forskellige årsager, 

som f.eks. seksuelle lege, erindring om overgreb, omsorgssvigt og samværsproblemer. 

Sidstnævnte kan fx være en forælder, der efter, eller i forbindelse med en skilsmisse 

bliver bekymret for om barnet udsættes for seksuelle overgreb af den tidligere ægte-

fælle. En del af disse sager er også at finde i kategorien ’mistanke om overgreb’ og er 

ofte typiske telefonrådgivningssager, hvor forælderen tilbydes telefonisk rådgivning, 

til at afhjælpe en ofte dårlig kommunikation mellem forældrene og hjælp til at forstå 

barnets reaktioner, som forårsaget af andet end seksuelle overgreb.

Hvem henviser

De børn, der kommer i kontakt med SMB, får, som det fremgår af tabel 2, hjælp til 

dette fra forskellige instanser. 
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Tabel 2: Henvisningerne kommer fra (2001-2007): 

Henvender Antal Procent

Familiemedlem 442 29

Bekendte 48 3

Professionel behandler 371 24

Socialforvaltning 294 19

Politi 143 9

Andre offentlige instanser 52 3

Frivillige organisationer 41 3

Andre 40 3

Uoplyst 105 7

I alt 1536 100

Ofte er det et familiemedlem (29%) der tager kontakten på barnets vegne, men det 

kan lige så godt være andre professionelle behandlere (24%), herunder fx psykologer, 

PPR, Center for Voldtægtsofre, læger samt andre børneafdelinger. Socialforvaltnin-

gerne bidrager yderligere med 19 procent af de professionelle henvendelser. At så stor 

en andel af de indledende henvendelser kommer fra professionelle, kan skyldes, at 

information om SMB’s tilbud når bedst ud til disse. 10% af børnene henvises fra poli-

tiet, mens bekendte, andre offentlige instanser samt frivillige organisationer hver især 

kun udgør 3%, altså en væsentlig mindre andel. Der er ingen væsentlige forandringer 

i relation til henvisningernes oprindelse i forhold til sidste statusrapport. 

Kendt af socialforvaltningen

Tabel 3, hvis tal er baseret på oplysninger vedrørende de børn, der har gennemgået 

et behandlingsforløb i SMB’s klinik, viser,  at  37,7 procent af de børn, som har haft 

et forløb i SMB’s klinik, har været kendt af socialforvaltningen før henvendelsen til 

SMB. At være kendt af socialforvaltningen i forvejen, handler ikke nødvendigvis om 

mistanke om overgreb, men kan ud over andet omsorgssvigt også skyldes forældrenes 

økonomiske forhold, revalidering eller hjælpeforanstaltninger til familier med syge el-

ler handicappede. Tabel 3 viser desuden at 45% af familierne ikke tidligere har haft 

kontakt til socialforvaltningen. At familierne ikke tidligere har haft kontakt med social-

forvaltningen, og at kun 19% af henvisningerne kommer fra socialforvaltninger (se 

tabel 2), understreger vigtigheden af at have tværfaglige instanser som SMB placeret 

uden for det sociale system, hvor familierne selv kan henvende og modtage profes-

sionel tværfaglig rådgivning og behandling. Således kan skabes kontakt til familier og 

børn, som ellers ikke ville være kommet i kontakt med det offentliges tilbud.

Afslutningskategori

Behandlerne i SMB har til opgave at undersøge, støtte, rådgive og behandle børn og 

familier der har brug for hjælp, i tilfælde af bekymring for, eller mistanke om seksuelt 

overgreb. I 9% af de sager, der behandles i klinikken, afkræftes at et overgreb har fun-

det sted. Afkræftelsen kan  skyldes, at der har været et gynækologisk symptom, hvis 

årsag	der	findes	en	anden	forklaring	til.	Nogle	gange	skyldes	en	henvendelse	til	SMB	

uro eller bekymring, uden egentlig mistanke i forhold til noget eller nogen bestemt. 

Henvendelsen kan være et udtryk for en anden psykosocial problematik hos børnene 

eller familien, eller kan skyldes samværsmæssige uenigheder og problemer imellem 

* Professionelle behandlere dækker fx 

over læge, psykolog, hospitalsafdelin-

ger, PPR.

** Andre offentlige instanser dækker 

over kategorierne sundhedsplejerske, 

daginstitution, skole & institutioner

*** Frivillige organisationer dækker 

over rådgivningscenter, støttecenter 

mod incest, Thora-center, Red Barnet, 

sportsklub/spejder.

Tabel: 3 Er Familien / barnet 

kendt af socialforvaltningen i 

forvejen (2001-2007)

Procent Antal

Ja 37,7 285

Nej 45 340

Uoplyst 17,3 131

Total 100 757
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forældrene, som det kan være nok så relevant at søge hjælp til. Teamet tager enhver 

henvendelse eller mistanke om seksuelt overgreb alvorligt. I disse tilfælde formidler 

SMB kontakt til socialforvaltningen eller andre offentlige instanser, som familierne kan 

få hjælp fra. Andre gange er familien så medtaget psykisk af mistanken om, eller er-

kendelse af et seksuelt misbrug, at forældreevnen er truet, og dermed også omsorgen 

for barnet, så et tilbud om krisebehandling til familien, eller måske også et længere 

behandlingsforløb til barnet skønnes påkrævet.

Afslutning og opfølgning

Tabel 5 viser at 32% af alle de børn, som tilbydes et undersøgelses- eller behandlings-

forløb i SMB’s klinik, ved afslutning af dette, betragtes som værende færdigbehandlede 

i forhold til det seksuelle overgreb. For nogle af de børn, som behandles i klinikken, kan 

det dog være nødvendigt med både længerevarende og mere omfattende psykosociale 

foranstaltninger end dem, SMB kan tilbyde. I de tilfælde, der er behov for det, afslutter 

SMB sagerne med en erklæring til den pågældende socialforvaltning med en anbefaling 

vedrørende konkrete videre behandlings-  eller undersøgelsestiltag i forhold til barnet.

Tabel 5: Afsluttet til (2001 – 2007)

Afsluttet til Antal Procent

Færdigbehandlet 240 32

Socialforvaltning, anbefaling om privat psykolog 81 11

Socialforvaltning, anbefaling om børnerådgivningscenter 80 11

Børnepsykiater 10 1

Socialforvaltning uden anbefaling 138 18

Egen læge 6 1

Andet 91 12

Uoplyst 106 14

I alt 752 100

Tabel 6 viser, hvordan børnenes sager er blevet afsluttet i årene 2006 & 2007. Sammenlig-

nes denne tabel med tilsvarende tabel fra sidste statusrapport (s. 32), ses, at der for årene 

2006 & 2007 er afsendt 11% færre erklæringer til socialforvaltninger med anbefaling om 

konkret videre behandling samt 8% flere erklæringer til socialforvaltninger uden anbefa-

ling vedr. et konkret videre behandlingsforløb. Dette kan skyldes de senere års opbrud og 

omstruktureringer af behandlingstilbud i forbindelse med de nye regionsdannelser osv.

Tabel 6: Afsluttet til (2006 & 2007)

Afsluttet til (2006-2007) Antal Procent

Færdigbehandlet 67 32

Socialforvaltning, anbefaling om privat psykolog 19 9

Socialforvaltning, anbefaling om børnerådgivningscenter 22 10

Børnepsykiater 2 1

Socialforvaltning uden anbefaling 50 24

Egen læge 3 1

Andet 27 10

Uoplyst 23 13

I alt 213 100

* Andet: socialforvaltning, 

PPR, tilbage til en børnepsyk., 

og meget andet.
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Hvad angår barnets relation til krænkeren tegner der sig fortsat et billede af, at langt 

de fleste børn og krænkere kender hinanden, enten via en nær relation (fx familiær) 

eller en mindre nær (fx bekendt, ven, nabo osv.). Eftersom overgrebene oftest fore-

går i forbindelse med en eksisterende relation mellem barn og krænker, er SMB’s 

psykosociale behandlingstilbud af børnene og deres familier ’overgrebsfokuseret’, og 

centreret omkring relationelle forhold.

Tabel 7 viser en oversigt over barnets relation til krænkeren. I nogle tilfælde kan der 

være tale om flere krænkere.  Som det fremgår af tabellen, er der kun i 5% af over-

grebene tale om et overgreb fra en ukendt person. Overgreb fra biologisk far udgør 

23%, stedfar / mors kæreste udgør 6%, overgreb fra søskende, halvsøskende og fæt-

ter /kusine udgør henholdsvis 3% , 2% og 1% og overgreb fra onkler 2%. Overgreb 

fra bekendte, venner & forældres venner udgør henholdsvis 8% og 6% og 2%, mens 

overgreb fra pædagog/spejderleder/lærer udgør 3%. 

Tabel 7: Relation til ofret (2001-2007)

Relation til offer Antal Procent

Far 357 23

Stedfar/mors kæreste 98 6

Bedsteforældre/sted-bedsteforældre 48 3

Søskende 48 3

Halvbror/papbror 17 1

Fætter/kusine 27 2

Onkel 28 2

Ven til forældre 37 2

Ven/kammerat 97 6

Andet barn 54 4

Nabo 11 1

Bekendt 122 8

Pædagog/lærer/spejderleder 47 3

Ukendt person 76 5

Andet 108 7

Uoplyst/uvist 361 24

Total 153 6 100

 

Det er ikke alle børn, der kan sætte ord på det overgreb de har været udsat for. I nogle 

tilfælde skyldes det barnets alder, i andre tilfælde kan det skyldes, at barnet har været 

i en tilstand af chok og derfor ikke har været i stand til at opfatte og huske detaljer i 

forbindelse med overgrebet i tilstrækkelig grad til at kunne formidle det til forældre 

eller behandlere. Derfor vil der i det følgende datamateriale ind imellem kunne ses et 

stort antal besvarelser indenfor kategorierne, ’uoplyst’, ’uvist’. De herpå følgende da-

Andet: socialforvaltning, PPR, 

tilbage til en børnepsyk., og 

meget andet

Det seksuelle overgreb 
– hvad karakteriserer det?
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taudtræk stammer alle fra data, som er baseret på information vedrørende overgreb, 

der er blevet behandlet i klinikken. 

Varighed og antal overgreb

Seksuelle overgreb begået mod børn, har forskelligt omfang. Omfanget er ikke af-

gørende for barnets reaktioner. Det er langt fra altid muligt at opnå oplysninger om 

den præcise overgrebsperiode, men som det fremgår af tabel 8, har der for 33% af 

børnenes vedkommende formodentligt været tale om, at overgreb har fundet sted én 

enkelt gang, mens 18,5% af børnene har været udsat for overgreb over en længere 

periode, der kan spænde fra 2 til mere end 5 gange, spændende fra uger til år. 

5% af børnene husker ikke hvor ofte, og i 34,3 procent af børnenes sager er det 

uoplyst, hvor mange gange overgreb har fundet sted.

Hvor finder overgrebene sted?

I de tilfælde, hvor der er oplysninger om, hvor overgrebet har fundet sted, viser det 

sig, at en meget stor andel af overgrebene finder sted i barnets eller gerningsman-

dens bolig, mens en mindre andel på 8%  finder sted på skole eller på institutions-

område.  Øvrige områder, som tegner sig for mindre procentandele, er: anden bolig, 

fest, bil,  gård/trappeopgang, park/skov/legeplads.

Tabel 10: Hvor finder overgrebene sted (2001-2007)

Hvor fandt overgrebet sted Antal Procent

Egen bolig 116 15

Gerningsmandens bolig 202 27

Anden bolig 17 2

Til fest 18 2

Skole/institution 58 8

I bil 6 1

I gård/trappeopgang 11 2

I park/skov/legeplads 26 3

Andet sted udendørs 28 4

Andet sted indendørs 7 1

Andet 28 4

Uoplyst 235 31

I alt 752 100

* Andet dækker over chatven, mor, 

stedmor/fars kæreste, selv,.

Overgreb mere end 1 gang  Antal  Procent

Nej 250 33

Ja, 2-4 78 10,3

Ja, >5 60 7,9

Næsten dagligt 2 0,3

Husker ikke hvor ofte 38 5

Uoplyst* 260 34,3

Andet 23 3

Ikke oplyst 46 6,1

Total 100 757

Hvornår senest Antal Procent

Timer 45 5,9

Dage 162 21,4

Uger 110 14,5

Måneder 79 10,4

År 55 7,3

uoplyst* 204 27,3

Ikke oplyst 98 12,9

Total 757 100

Tabel 8: Er overgrebet foregået mere end 1 gang?  Tabel 9: Hvornår senest i forhold til henvendelse i SMB?
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Kontakt via internettet

Internetkulturen har skabt et nyt forum, hvor børn & unge kan blive udsat for seksu-

elle overgreb, chikane, blufærdighedskrænkelser og cybersex. Blogs og chatrum har 

åbnet for groomingprocesser4, hvor ældre via falsk identitet kan lokke børn & unge, 

og udsætte dem for krænkelser og overgreb. Barnet eller den unge har ofte selv, mere 

eller mindre aktivt søgt kontakt med andre, der iblandt også potentielle krænkere.

Som ny variabel i forhold til sidste statusrapport, er opgjort om barnet og krænkeren 

har fået kontakt via internettet. Dette er tilfældet i 10 sager, hvilket passer godt sam-

men med ovenstående oplysninger om, at barnet og krænkeren kender hinanden, og 

oftest har haft personlig kontakt inden overgrebet(ene) finder sted. I de kommende 

år vil SMB udvide forskningen indenfor dette område.

Alder i forhold til overgrebstype

Tabel 12 viser hvilken type overgreb, der er fremtrædende indenfor de forskellige 

aldersgrupper. Det fremgår her, at 90% af voldtægterne og voldtægtsforsøgene fore-

går i aldersgruppen 12-14 år, og at overgreb af ung/voksen indenfor familien er mest 

fremtrædende hos børn i aldersgruppen 3-6 år, som er repræsenteret med 38%. 

Overgreb af ung /voksen udenfor familien foregår med 24% i 3-6 års gruppen, 29% 

i 7-11 års gruppen, og 33% i 12-14 års gruppen.  Børns overgreb på børn foregår 

oftest i gruppen af børn mellem 7-11 år, dernæst i gruppen mellem 3-6 år. Disse 

to aldersgrupper er også oftest repræsenteret når de drejer sig om gynækologiske 

symptomer, seksuelle lege med børn, overgreb fra pædofil , og overgreb i institution, 

men som beskrevet i relation til tabel 1, repræsenterer disse typer overgreb samlet set 

under 10% af sagerne.

Alder og vished om overgrebene

Som det fremgår af tabel 13 stiger procentdelen af vished om overgreb i takt med 

barnets alder. Således er der ingen børn i aldersgruppen 0-2 år, hvor det har været 

4 er en lang proces som indledes med, at den voksne finder et potentielt offer på nettet, hvorfra et ’ven-
skab’ kan indledes. Barnet oplever en positiv opmærksomhed og interesse for dets hverdag. Samtidigt 
undersøger den voksne, hvilke risici der er for at kontakten med barnet opdages af en omsorgsperson. 
Barnet får ofte en oplevelsen af at have mødt en fortrolig ven, alt i mens den voksne afprøver barnets 
reaktioner på seksuelle hentydninger og planer om at mødes.

Tabel 11: Kontakt via 

internettet (2001 – 2007)

Kontakt via 
internettet

Antal Procent

Ja 10 1,3

Nej 526 70

Uoplyst 216 28,7

I alt 752 100

Tabel 12: Alder grupperet ’ henvendelsesårsag Crosstabulation (2001-2007)

Henvendelsesårsag 0-2år   % 3-6år  % 7-11år% 12-14år% >14  % i alt %

Voldtægt og voldtægtsforsøg 0 2 3 90 5 100

Overgreb af ung/voksen indenfor familien 8 38 26 19 9 100

Overgreb af ung/voksen udenfor familien 3 24 29 33 11 100

Børns overgreb på børn 3 30 50 15 2 100

Gynækologiske symptomer 16 45 33 3 3 100

Seksuelle lege med børn 10 50 40 0 0 100

Overgreb fra pædofil 12 41 31 16 0 100

Overgreb i institution 35 65 0 0 0 100

Eventuelt tidligere overgreb 0 0 60 40 0 100

Andet 10 42 31 13 4 100

Uoplyst 5 38 21 33 3 100
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muligt at bekræfte et seksuelt overgreb, mens der for aldersgruppen over 14 år er en 

del større vished om overgreb. 

Viden om den formodede krænker

Da SMB arbejder med ofre, tales i SMB regi altid om den formodede krænker. De 

indsamlede data er  baseret på barnets eller familiens beretninger, og ikke på et kon-

kret møde mellem behandleren og den formodede krænker. Følgelig ikke baseret på 

domsfældelse, men på det børnene og forældrene kan fortælle om overgrebet. 

Figur 8 viser hvorledes de formodede krænkere fordeler sig aldersmæssigt. I 26,9 % 

af tilfældene er den formodede krænker mellem 12 og 18 år.

Figur 9 viser at 15 % af de 12-15 årige børn, der har været udsat for et seksuelt 

overgreb, fortæller, at overgrebet er begået af en anden ung mellem 12 og 18 år. 

Børn og unge, der har været udsat for overgreb af andre børn og unge, er et af SMB’s 

kommende forskningsområder. Dette skyldes dels de vanskelige familiesituationer, 

der knytter sig søskendeovergreb, men også at de børn og unge, der har været udsat 

for overgreb af andre børn og unge, befinder sig i en særlig situation, hvor skyld- og 

skamproblematikker får en anderledes dimension end i de tilfælde, hvor overgrebet 

er begået af en voksen. Dette bl.a. i tilfælde med ’kontaktvoldtægter’, hvor barnet 

eller den unge har haft en form for kontakt med den formodede krænker inden 

overgrebet finder sted. Måske har de flirtet med krænkeren, hvilket komplicerer rela-

tionen, kan give barnet eller den unge bekymringer for omgivelsernes reaktioner, og 

efterlade ham eller hende med en oplevelse af egen skyld og andel i, at overgrebet 

fandt sted. Børnene eller de unge konfronteres desuden ofte med reaktioner fra an-

dre unge, som støtter den formodede krænker, og reaktioner fra forældre, som heller 

ikke	er	entydige,	hvilket	også	komplicerer	forholdet	til	dem.	Når	barnet	eller	den	unge	

forsøger at give overgrebet mening, identificerer de sig ofte med de negative følelser, 

hvilket får konsekvenser for deres identitetsfølelse og skaber usikkerhed og forvirring 

hos den unge. 

I forhold til den formodede krænkers køn gør det sig gældende, at 98 % er mænd 

og kun 2 % er kvinder. For 29 % af de børn, der er blevet behandlet i SMB’s vedkom-

mende, gør det sig gældende, at den formodede krænkers køn ikke er oplyst. Der 

kan være tale om en underrapportering af overgreb mod drenge begået af kvinder, 

muligvis fordi disse overgreb ikke altid, eller først senere i livet, bliver opfattet som 

seksuelle overgreb af drengene.

Tabel 13: Alder grupperet * Afslutningsdiagnose Crosstabulation (2001-2007)

Alder grupperet
Seksuelt overgreb 

bekræftet %
Seksuelt overgreb 

afkræftet %

Mistanke om 
seksuelt overgreb 

muligt %
Uvist Uoplyst Total

0-2år 0 30 23 36 11 100

3-6år 13 14 28 29 16 100

7-11år 35 8 25 19 13 100

12-14år 47 2 24 7 20 100

>14 60 8 15 2 15 100

Tabel 14: Formodet krænkers 

køn (2001-2007)         

Krænkers køn Antal Procent

Mand 524 98

Kvinde 11 2

Subtotal 535 100

Uoplyst 217

Total 752
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Politianmeldelse

Det er ikke alle sager om seksuelt misbrug af børn, der resulterer i en politianmeldel-

se. For de sager, SMB har viden om, gælder det, at 63 % af sagerne politianmeldes, 

og 33 % ikke politianmeldes. Der kan være forskellige årsager til at et overgreb ikke 

politianmeldes.

En årsag kan være, at den formodede krænker er under 15 år (se figur 8). Der kan også 

være tale om søskendeovergreb, hvor det kan være særdeles vanskeligt for forældrene 

at anmelde deres barn. I disse tilfælde orienterer SMB altid forvaltningen om familiens 

situation. Der kan også være tale om ’kontaktvoldtægter, hvor den unge har haft en 

form for kontakt med overgriberen før overgrebet, hvilket kan gøre at den unge ikke 

selv synes, at der er tale om et overgreb, eller at forældrene er usikre på det.

Ydelser fra SMB
I lighed med SMB’s statusrapport for årene 2001-2005 er ydelserne for de enkelte 

behandlere i klinikfunktionen opgjort. I de følgende tabeller, fremgår det  gennem-

snitlige antallet af patientkontakter pr. forløb  i forhold til de enkelte faggrupper i 

SMB’s klinik.

Lægelig indsats

47 % af de børn, som møder til behandling i SMB, får foretaget en retsmedicinsk un-

dersøgelse. Ved sidste statusrapport i 2005 blev 10 % af de retsmedicinske undersø-

gelser udført i SMB. For årene 2006 & 2007 er det imidlertid sket en ændring i praksis 

vedrørende de retsmedicinske undersøgelser, således at 32 % af disse nu udføres i et 

samarbejde mellem retsmedicinerne og SMB, og rent fysisk forgår SMB’s lokaler. Læs 

mere om dette efterfølgende i afsnittet om børnelægens arbejde.  

Figur 8: Formodet krænkers alder Figur 9: Formodet krænkers alder 12-18 år og offers alder
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Tabel 15: Politianmeldelse 

(2001-2007)

Politianmeldelse Antal Procent

Ja 399 67

Nej 201 33

Subtotal 600 100

Uoplyst/andet* 152

I alt 752

*Uoplyst/andet, dækker over sager 
anmeldt i udlandet, intet overgreb, 
overgreb på mindre søskende anmeldt, 
forsøgt anmeldt men politiet ville ikke 
foretage sigtelse, samt manglende 
oplysning
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Hvor mange har været set af teamets læge?

Som det fremgår af tabel 19, har 26 % af de børn, der møder i SMB, været set af 

teamets børnelæge med henblik på en klinisk undersøgelse.

Og i alt har 16 % af de børn, der møder i SMB, fået foretaget en fotokolposkopisk un-

dersøgelse af børnelægen (se forklaring i afsnittet om børnelægens arbejde i SMB).

Behandling hos psykolog

Børn og unge der har været udsat for seksuelt misbrug har forskellige behandlingsbehov. 

SMB tilbyder psykoterapeutiske tilbud til de børn, der har behov herfor, og hvor der ikke 

findes andre tilbud i lokalt regi. Behandlingsindsatsen er rettet imod bearbejdning af den 

akutte krise, det seksuelle overgreb og følgevirkningerne heraf. For nogle børn er der be-

hov for et længerevarende behandlingsforløb, fordi det seksuelle misbrug har haft ned-

brydende og ødelæggende virkning på mere grundlæggende sider i barnets udvikling og 

personlighed, mens der for andre børn er  behov for et forløb af kortere varighed.

For årene 2001 – 2007 gælder det, at 50 % af de børn, som mødte i klinikfunktionen 

hos SMB, modtog individuelle samtaler hos en af teamets psykologer. For disse børn 

gælder det, at de gennemsnitligt modtager 5 samtaler.  41,9 % af børnene haft et 

behandlingsforløb på mellem 1 - 10 samtaler hos psykolog. 

Retsmedicinskundersøgelse udført Antal Procent

I SMB 34 10

I CFV 48 14

På retsmedicinsk institut 40 12

Ingen retsmedicinsk 225 65

Uoplyst 88

I alt 435 100

Retsmedicinskundersøgelse udført Antal Procent

I SMB 67 32

I CFV 21 10

På retsmedicinsk institut 7 3

Ingen retsmedicinsk 113 53

Uoplyst 5 2

Total 213 100

Tabel 16:  Retsmedicinskundersøgelse udført (2001-2005)  Tabel 17: Retsmedicinskundersøgelse udført 2006 & 2007.

Objektiv undersøgelse udført af pædiater Antal Procent

Ja 193 26

Nej 559 74

Uoplyst 0 0

I alt 752 100

Kolposkopi udført af pædiater Antal Procent

Ja 119 16

Nej 633 84

Uoplyst 0 0

I alt 752 100

Tabel 18:  Objektiv undersøgelse udført af Tabel 19: Kolposkopi udført af

 pædiater (2001-2007) af pædiater (2001-2007)
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Figur 10: Behandling hos psykolog, antal kontakter (2001-2007)

Hvor mange har været hos socialrådgiver?

Af 752 familier, der har haft et behandlingsforløb i klinikken i årene 2001-2007, har 

46,1 % haft samtaler med en socialrådgiver. For samtlige fremmødte er det gennem-

snitlige antal samtaler hos socialrådgiveren 2,96 samtaler. Som det fremgår af figur 

11, har nogle familier haft en enkelt samtale, mens andre har haft flere samtaler, op til 

22 samtaler. 39,7 % af de familier, der har haft kontakt med teamets socialrådgivere, 

har haft mellem 1- 5 samtaler hos disse. 

Figur 11: Behandling hos socialrådgiver, antal samtaler (2001-2007)
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Figur 12: Fremmøde sygeplejerske, antal konsultationer (2001-2007)
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SMB’s klinikfunktion varetager det kliniske arbejde med de 

børn der har været udsat for seksuelle overgreb og deres 

familier. Det kliniske arbejde indebærer psykosocial udred-

ning og behandling af børnene og deres familier, kliniske 

og retsmedicinske undersøgelser af børnene, seksualvej-

ledning ved sygeplejersken, og koordinerende indsats i for-

hold til familiernes kontakt til relevante hjælpeinstanser.

Kontakt til teamet

Størstedelen af henvendelserne til SMB begynder med en 

telefonisk kontakt fra en forælder, pårørende eller en an-

den professionel instans, der er involveret i familien. Men 

alle – såvel professionelle som pårørende, har mulighed for 

at henvende sig direkte til SMB, uden at skulle igennem 

flere led. SMB’s telefon er åben i dagtimerne på hverdage. 

Børnemodtagelsen svarer telefonen i aftentimerne, samt 

weekender. Her bliver henvendelserne modtaget, og efter-

følgende overdraget til SMB førstkommende hverdag. Om 

natten kan man lægge besked på SMB’s telefonsvarer, og 

anmode om en opringning.

Henvisende instanser

Hovedparten af henvendelserne til SMB kommer fra andre 

professionelle instanser (se tabel 2), dertil kommer pårø-

rende og voksne med andre relationer til barnet. At søge 

hjælp fordi man er bekymret for, at et barn udsættes eller 

har været udsat for seksuelle overgreb, kan i sig selv være 

et svært skridt at tage, da mistanken ofte får alvorlige kon-

sekvenser. Det er derfor vigtig at pårørende kan henvende 

sig direkte og drøfte deres mistanke, uden at skulle igen-

nem forskellige led i systemet først. Det er afgørende, at 

en familie i krise får hjælp så hurtigt som muligt, da det 

letter bearbejdningen, at familien ikke ’lukker sig følelses-

mæssigt om sig’ selv inden behandlingen igangsættes. 

Der kan være forskellige anledninger til at en professionel 

eller en pårørende får mistanke til at et barn udsættes, el-

ler har været udsat for seksuelle overgreb. Disse kan være 

en bekymrende ændring i barnets adfærd, udtalelser eller 

fysiske gener hos barnet. I nogle sager, er det allerede ble-

vet konstateret, at barnet har været udsat for et seksuelt 

overgreb, og i disse tilfælde drejer henvendelsen sig om 

konkret rådgivning, eller en anmodning om et behand-

lingstilbud til barnets og dets  familie.

I de tilfælde hvor det seksuelle overgreb på barnet politi-

anmeldes træder et særligt samarbejde mellem SMB, rets-

medicinsk institut og politiet i kraft, hvilket blandt andet 

indebærer at den retsmedicinske undersøgelse af barnet 

foretages i SMB med deltagelse af børnelæge, børnesyge-

plejerske. SMB’s socialrådgiver koordinerer i den forbindel-

se kontakten i mellem de forskellige interne og eksterne 

tværfaglige instanser. Er der tale om en retsmedicinsk un-

dersøgelse af en pige mellem 12-15 år, foretages denne 

dog i Center for Voldtægtsofre, fordi der skal være en gy-

nækolog tilstede ved undersøgelsen. Alle retsmedicinske 

undersøgelser efter kl. 23.00 foretages desuden i Center 

for Voldtægtsofre. Børnene viderevisiteres efterfølgende til 

behandling i SMB.

Henvendelser vedrørende seksuelle overgreb

SMB har siden oprettelsen i 2001 modtaget og behand-

let knapt 1600 henvendelser vedrørende børn og seksu-

elle overgreb. Teamet modtager ca. 300 henvendelser om 

året. Ca. halvdelen modtager telefonrådgivning, mens den 

anden halvdel møder til udredning og/eller behandling i 

klinikfunktionen. Tallene er ikke et udtryk for det samlede 

antal seksuelt overgrebne børn på landsplan. SMB har 

lands og landsdelsfunktion5 , hvilket betyder at teamet 

modtager og behandler sager fra hele Danmark. Oftest 

er der dog tale om telefonrådgivningsforløb når børnenes 

bopæl ligger udenfor Region Hovedstaden, da det i de fle-

ste tilfælde betragtes som uhensigtsmæssigt for familien, 

at skulle rejse langt for udredningen og behandlingen af 

overgrebet. SMB’s behandlere bidrager i disse sager med 

at etablere kontakt til andre professionelle hjælpeinstanser 

i familiens nærområde, og yde supervision til lokale myn-

digheder og behandlere. 

Ca. 1/3 af alle de børn der henvises til SMB (se tabel 2), 

henvises fra sagsbehandlere, politi eller andre offentlige 

5 Det vil sige at alle, uanset geografisk bopæl i Danmark, har ret til 
behandling og undersøgelse i SMB

Team for Seksuelt Misbrugte Børn 
– Klinikfunktionen
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instanser. Behandlerne i SMB har et godt samarbejde med 

disse instanser, og yder i mange sager supervision og spar-

ring til samarbejdspartnere. Samarbejdet er vigtigt fordi 

SMB besidder den specialviden og ekspertise, som er vigtig 

i forhold til såvel udredning som behandling af børnene 

og deres familier. I en del tilfælde får SMB dog kendskab 

til at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb før 

forvaltningen eller politiet. I disse tilfælde følger SMB altid 

loven om underretning, og orienterer forvaltningen om fa-

miliens situation.

Procedure i forbindelse med henvendelser 

om seksuelle overgreb af børn

Når	 pårørende	 eller	 professionelle	 henvender	 sig	 til	 SMB,	

indhentes umiddelbart alle relevante oplysninger om sagen, 

med henblik på at afklare, om der er behov for telefon-

rådgivning eller et behandlingsforløb i klinikken. Det søges 

desuden afklaret, om barnet er i sikkerhed, og om politiet 

skal involveres eller ej. Politianmeldelse kan foretages af fa-

milien selv eller af socialforvaltningen, før barnet kommer 

i behandling i SMB. I tilfælde hvor dette ikke kan afklares, 

og der er grund til at tro at barnet kan have fysiske tegn på 

et overgreb, indbydes barnet til en undersøgelse ved SMB’s 

læge og sygeplejerske. Alle henvendelser drøftes på den 

ugentlige tværfaglige konference, hvor der tages stilling til 

det videre forløb. Er familien i krise og ikke selv i stand til 

at foretage nødvendige tiltag,  hænder det at SMB hjælper 

familien med at politianmelde overgrebet. Det skal i den 

forbindelse understreges, at det ikke er et krav i forhold til et 

behandlingsforløb i SMB, at overgrebet er politianmeldt.   

Omdrejningspunktet for det tværfaglige arbejde i SMB, 

er børnene og deres familier. Sager vedrørende seksuelt 

overgrebne børn aktiverer mange instanser, såvel social, 

rets- som sundhedsvæsen. Da SMB har barnet i centrum 

tilstræber behandlerne i SMB, at danne samarbejdsrelatio-

ner til de mange forskellige samarbejdspartnere i socialfor-

valtningen, politi og retsvæsnet. Dette øger muligheden 

for, at der tages vare på det enkelte barn og dets familie 

midt i den kaotiske situation.

Børnelægens arbejde

Børnelægen kommer i kontakt med børnene og deres fa-

milier dels i forbindelse med de retsmedicinske undersø-

gelser, og dels i forbindelse med andre relevante undersø-

gelser foranlediget af den aktuelle situation.

Retsmedicinske undersøgelser: Når	 politiet	 modtager	 en	

anmeldelse, kan de vælge at begære en retsmedicinsk un-

dersøgelse til brug for efterforskningen samt i en eventuel 

retssag. En retsmedicinsk undersøgelse skal foretages un-

der	tilstedeværelse	af	en	retsmedicinsk	læge.	Undersøgel-

serne foregår for så vidt muligt i Juliane Marie Centerets 

Børnemodtagelse, hvor der er rolige børnevenlige omgivel-

ser samt personale, der er vant til at omgås børn og deres 

familier i krise.

Ved den retsmedicinske undersøgelse er der ofte en del 

involverede personer tilstede. Det drejer sig  om den på-

gældende familie, retsmedicineren, repræsentanter fra 

socialforvaltningen og politiet samt lægen, sygeplejersken 

og socialrådgiveren fra SMB.

Undersøgelsen	 indledes	 med	 en	 generel	 anamneseopta-

gelse omhandlende barnets almene helbredstilstand og 

sygehistorie. Derefter forlader alle, der ikke er sundheds-

personale rummet. 

Den retsmedicinske undersøgelse er en udvendig under-

søgelse af kønsorganerne. Som hjælpemiddel bruges et 

fotokolposkop, der forstørrer og lyser på det undersøgte 

område. Det er koblet til en DVD-optager således, at un-

dersøgelsen bliver gemt på en CD-rom til efterfølgende 

brug af retsmedicineren og politiet. I forbindelse med 

undersøgelsen tages der ofte podninger, blodprøver for 

kønssygdomme, samt graviditetstests efter behov. Der-

udover gives der infektionsforebyggende medicin og/eller 

nødprævention hvis det skønnes nødvendigt. Hvis barnet 

har akutte læsioner behandles de med det samme. En-

delig planlægges opfølgende blodprøver, vaccinationer og 

eventuel ny lægeundersøgelse. 

Undersøgelsen	foregår	som	udgangspunkt	ambulant,	men	

Tværfagligheden i det 
sundhedsfaglige arbejde
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i sjældne tilfælde kan der være behov for egentlig indlæg-

gelse af behandlingsmæssige årsager eller som beskyttelse 

af barnet.

Enten før eller efter undersøgelsen kan SMB´s socialrådgiver 

orientere forældrene om deres rettigheder og om systemets 

procedurer. Resultatet af den retsmedicinske undersøgelse 

kan familien efterfølgende rekvirere via politiet eller gen-

nem deres bistandsadvokat. SMB modtager ikke resultatet.

SMB’s børnelæge varetager også den lægelige opfølgning 

i forhold til børn, som initialt har været set i Center for 

Voldtægtsofre. Det kan dreje sig om  blodprøvetagning og 

forbyggende behandling. Hvis børnene følges i lokalt regi 

frem for i SMB, formidles kontakt til praktiserende læge, 

der kan overtage opfølgningen. Også børn der følges i Kø-

benhavns Kommunes Skt. Stefansrådgivning kan efter af-

tale henvises til kliniske undersøgelser og behandling hos 

SMB´s børnelæge.

Børnesygeplejerskens arbejde

Børnesygeplejersken indgår i det tværfaglige team i SMB, 

og deltager således i de tværfaglige visitationskonferencer 

med sygeplejefagligviden i forhold til børn udsat for sek-

suelt overgreb.

Børnesygeplejersken og børnelægen har et tæt samar-

bejde vedrørende de retsmedicinske undersøgelser og de 

kliniske	undersøgelser.	Ud	over	de	assisterende	opgaver	i	

relation til undersøgelserne, er det børnesygeplejerskens 

opgave, at forberede, vejlede og orientere børnene og de-

res familier om undersøgelserne, samt efterfølgende svar 

herpå. Børnesygeplejerskens omsorg og opmærksomhed 

på børnene og forældrene, samt hendes mulighed for at 

forklare undersøgelserne i detaljer har stor betydning for 

børnene og deres familie.

Udover	at	varetage	de	sygeplejefaglige	opgaver	 i	 forbin-

delse med de undersøgelser, der forgår i SMB, tilbyder bør-

nesygeplejersken også, hvor det findes relevant, individuel 

seksualvejledning til piger mellem 12-15 år, der har været 

udsat for et seksuelt overgreb. Formålet er, at bibringe 

pigerne konkret viden om almindelige seksuelle emner, 

samt at styrke pigernes integritetsfølelse og selvrespekt. 

Emnerne er fx seksuelt overførte sygdomme, prævention, 

graviditet og abort, pubertet og følelser, samt på et mere 

overordnet plan, samtale om sex og seksuelle følelser. Fæl-

les for de piger, der har taget imod tilbudet er, at de ikke 

synes, at de ved ret meget alment om sex og seksuelle 

forhold mellem jævnaldrende, og samtidig heller ikke ved 

hvem de skal tale med det om.

  

Psykologerne

Psykologerne indgår i SMB’s tværfaglige team og i den 

tværfaglige visitation med psykologfaglig viden. Psykolo-

gernes opgaver består primært i psykologisk udredning og 

behandling af børnene samt konsultation og supervision 

til samarbejdspartnere. 

Den psykologiske udredning: I den psykologiske udredning 

foretages en vurdering af barnets oplevelse af det seksu-

elle overgreb og de psykiske, sociale og udviklingsmæssige 

skader,	 overgrebet	 har	 forvoldt.	 Udredningen	 indebærer	

en vurdering af barnets psykiske konstitution, de psykiske 

vanskeligheder og symptomer sammenholdt med barnets 

ressourcer, kvaliteten af omsorgen for og støtten til bar-

net i de nære omgivelser, samt barnets behandlingsbehov. 

En grundig tværfaglige udredning af barnet og familien 

er vigtig for det psykologiske behandlingsarbejde, idet 

mange forskelligartede faktorer i barnets liv kan gøre si-

tuationen brydsom og vanskeliggøre barnets forholden sig 

til det seksuelle overgreb og den efterfølgende heling.

Den psykologiske del af udredningen fokuserer på barnets 

reaktioner på overgrebet, på hvilken måde overgrebet har 

fået indflydelse på barnets selvopfattelse og evne til at re-

latere sig til andre mennesker, herunder samspillet med 

omgivelserne og de nære tilknytningspersoner. Sympto-

mer og reaktioner på overgrebet virker ind på det sociale 

samspil, der har betydning for kvaliteten af barnets udvik-

ling fremover. 

Der er stor diversitet i børns reaktioner på seksuelle over-

greb og de vanskeligheder, det har forvoldt og vil afsted-

komme fremover. Desuden har barnets alder og udvik-

lingsniveau betydning for behandlingsindsatsen. Små børn 

kan hjælpes på det udviklingstrin, de er, men kan senere i 

livet få behov for hjælp til igen at forholde sig til overgre-

bet – nu blot med det ældre barns perspektiv. 

Den psykologiske behandling: Den behandlingsplan der 

lægges efter udredningen, varierer afhængigt af overgre-

bets art og varighed, barnets alder og køn, relationen til 

krænkeren og til ikke - krænkende omsorgspersoner, samt 
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barnets og familiens indstilling og motivation til hjælp til 

bearbejdning af det skete.

Behandlingsformen er i langt de fleste tilfælde overgrebs-

fokuseret. Dvs. at behandlingen helt konkret tager ud-

gangspunkt i det overgreb, der er sket, og hjælper barnet 

og dets familie med at forholde sig til overgrebet og impli-

kationerne	heraf.	 	Når	dette	er	muligt,	hænger	det	sam-

men med, at SMB ofte møder barnet og familien inden for 

de første uger efter afsløringen af overgrebet , og er i stand 

til at yde den psykologiske førstehjælp, der er stort behov 

for. Henvises barnet til behandling flere år efter, at over-

grebet er sket, må behandlingen forholde sig til barnets 

udviklingsmæssige og psykologiske problemer i bredere 

forstand. Det er erfaringen, at barnet og familien ofte er 

”mere åbne” for at arbejde direkte med overgrebet umid-

delbart efter, at det er sket, men at familien hurtigt ”lukker 

sig” om sig, hvis der går alt for længe, inden de får hjælp. 

Behandlingen varierer med overgrebets art og varighed. 

Således er der ofte tale om traume- og kriseorienteret be-

handling i forhold til de børn, der har været udsat for en 

voldtægt eller en anden form for enkeltstående overgreb.  

De børn, der har været udsat for et mangeårigt intrafami-

liært seksuelt overgreb har behov for en længerevarende 

behandlingsindsats, der opbygger og styrker barnets per-

sonlighedsmæssige og sociale udvikling, og hjælper bar-

net til at genvinde tilliden til den ikke – krænkende om-

sorgsperson og troen på fremtiden. Behandlingen tilbydes 

i form af individuel, gruppe- eller familieterapi.

Små børn, der er blevet krænket af større børn eller tillids-

personer, der har udnyttet deres ellers helt aldersrelevante 

nysgerrighed i forhold til køn, krop og seksualitet har brug 

for hjælp til at forstå og finde mening med overgrebet, og 

skelne den krænkende aktivitet fra udforskende og un-

dersøgende leg. Yngre børn tager pejling af den voksnes 

reaktioner og er afhængige af nære omsorgspersoner for 

at komme videre. Derfor er relationen og tilknytningen til 

forældrene  væsentlig for behandlingen.

Førpubertetsbørn der er blevet forført og groomet på net-

tet, og senere udsat for overgreb af en voksen, som de har 

chattet med og givet intime oplysninger til, har igen andre 

behandlingsbehov, herunder også at få genetableret tilli-

den til forældrene samt forstå sig selv i groomingsproces-

sen. Børn, der har været udsat for overgreb fra store sø-

skende, er i starten af behandlingen ofte så overvældet af 

ambivalente følelser i relationen til krænkeren, at en mere 

relationsorienteret behandling er på sin plads.

Målet med den psykologiske behandling

Målet med den psykologiske behandling er overordnet at 

hjælpe barnet til en integration af det skete på en måde, 

der i mindst mulig grad skader den fremtidige udvikling. 

Barnet har brug for personlighedsmæssig støtte til igen 

at komme i udviklings - og identitetsfremmende aktivite-

ter, der kan give dem oplevelse af kompetence og styrke, 

selvopfattelse og selvværd. Den måde, vi og forældrene 

tænker og taler og handler på, påvirker barnets ”domine-

rende historie” om overgrebet. Det er et primært behand-

lingsmål, at barnet efterhånden skal kunne tænke tilbage 

på det, der er hændt, med bevidstheden om, at det var 

den voksnes ansvar og ikke barnets skyld. Med en god 

fast fornemmelsen af egne følelser i forhold til overgrebet, 

samt en overbevisning om, at overgrebet ikke længere har 

magt til at forhindre barnet i at få et godt liv.

Det behandlingsmæssige arbejde foregår i tæt samarbejde 

med teamets socialrådgivere, der varetager rådgivningen 

og støtten til forældrene. Behandlingsopgaverne er fordelt 

således, at psykologen varetager behandlingen af barnet, 

mens socialrådgiveren hjælper forældrene igennem krisen 

og rådgiver om barnets reaktioner og behov for forældre-

nes omsorg og støtte. Der foregår løbende  drøftelser mel-

lem psykolog og socialrådgiver vedrørende behandlingen 

og de specifikke interventioner. 

Ud	over	de	behandlingsmæssige	opgaver	yder	psykologer-

ne supervision og sparring til teamets samarbejdspartnere 

eller behandlende psykologer i barnets nærmiljø. Der ud-

færdiges endvidere psykologiske erklæringer om barnet, 

hvis myndigheder anmoder herom. Teamet udfærdiger li-

geledes erklæringer med anbefalinger vedrørende barnets 

fremtidige behov, hvis der er behov for, at indsatsen i SMB 

følges op, eller at den fremtidige behandling tilbydes bar-

net lokalt.

Socialrådgiverne

Socialrådgiverne indgår i SMB’s tværfaglige team og i den 

tværfaglige	 visitation	 med	 socialrådgiverfaglig	 viden.	 Når	

børn udsættes for seksuelle overgreb, eller der opstår en 

mistanke herom, har det store konsekvenser for hele fa-

milien og ikke kun for det udsatte barn. Derfor er støtte, 
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rådgivning og behandling til forældrene lige så vigtig, som 

støtte og behandling til barnet. Barnet har behov for, at 

dets forældre er i stand til, at opretholde de rammer og 

regler der plejer at være, således at han eller hun kan føle 

sig tryg og sikker i den nye, ofte meget vanskelige situa-

tion. Dette er en væsentlig forudsætning for at barnet kan 

modtage den hjælp og behandling der er behov for. 

Uanset	om	der	er	tale	om	mistanke	om	overgreb,	eller	en	

afsløring af et overgreb på et barn, udløses altid en alvorlig 

krise hos familien. En af SMB’s vigtigste funktioner er der-

for, at yde krisehjælp. Der er ofte tale om  choktilstande, 

fordi det er vanskeligt at rumme traumet følelsesmæssigt. 

Den første tid efter afsløringen er derfor ofte meget be-

lastende, og præget af dyb foruroligelse. Tankerne om 

det der er sket og konsekvenserne heraf, samt følelserne 

i forhold til barnet, opleves desuden af forældrene, som 

kaotiske	og	overvældende.	Nogle	forældre	er	–	med	rette	

– bekymrede for ikke, at kunne beskytte barnet fremover, 

fx i tilfælde hvor andre instanser har truffet beslutning om, 

at barnet, skal have kontakt med den formodede krænker 

under samvær.

Socialrådgivernes arbejde sikrer, at teamet har en helheds-

orienteret opfattelse af barnets situation. Det tilstræbes at 

alle familier, der møder i SMB, så vidt muligt har kontakt 

med	socialrådgiveren.	Ud	over	at	varetage	forældrestøtte,	

der sigter mod at genetablere forældrenes funktionsni-

veau i den akutte krise, er socialrådgiveren garant for den 

koordinerende funktion i forhold til andre instanser, der 

involveres i sagen. Dette kan være socialforvaltningen, po-

litiet, andre behandlere, retsmedicinsk institut osv.

I hovedparten af de sager SMB er i kontakt med (såvel te-

lefonrådgivninger, som behandlinger i klinikken), etablerer 

socialrådgiveren kontakt til de sociale myndigheder. Man 

har som offentlig ansat ifølge Lov om Social Service skær-

pet underretningspligt, hvis man får kendskab til forhold 

om, børn eller unge under 18 år, der har behov for særlig 

hjælp eller støtte. Kontakten til forvaltningen etableres dels 

for at orientere om barnets situation, dels for at viderebrin-

ge den vurdering socialrådgiveren i samarbejde med SMB’s 

øvrige personale, har udarbejdet om hvert enkelte barns 

behov for beskyttelse, hjælp og støtte. 

Forældrestøtte. 

Mange forældres forældreevne får et alvorligt knæk, når 

de rammes af bekymring for, eller viden om, at deres børn 

har været udsat for et seksuelt overgreb. De udtrykker 

at have mistet deres handlekraft og intuition for hvorle-

des de skal omgås deres barn. Dette medfører en usik-

kerhed på deres forældreevne, som er uhensigtsmæssig 

for barnets helingsproces. Barnet har brug for stabile og 

trygge voksne at støtte sig til, at hverdagen så vidt muligt 

er uændret, og at forældrenes usikkerhed,  bekymring el-

ler skyldfølelse ikke påvirker rammerne omkring barnet, 

og forholdet imellem forældre og barn. Forældrenes angst 

for, at barnet skal få varige psykiske mén af de psykolo-

giske og udviklingsmæssige konsekvenser af overgrebet, 

kan afhjælpes gennem psykologisk viden, støtte og erfa-

ring i, hvordan børn kommer sig efter et seksuelt overgreb. 

Forældrestøtten har betydning for forældrenes mulighed 

for at genfinde troen på sig selv som forældre.

Socialrådgiveren hjælper gennem samtaler og telefonisk 

kontakt forældrene igennem den initiale krise, og rådgiver 

i den forbindelse også forældrene om barnets reaktioner 

og behov for forældrenes støtte. I det løbende samarbejde 

med teamets psykologer drøftes familiens behov, behand-

ling og specifikke interventioner, med henblik på at ko-

ordinere	 en	 samlet	 indsats	 omkring	 barnet.	 Når	 et	 barn	

udsættes for seksuelle overgreb, stiller det store krav til 

forældrene, dels at rumme, men samtidig også bearbejde 

de mange svære følelser, der opstår hos dem selv og hos 

barnet.	Ubearbejdet,	kan	disse	følelser	påvirke	relationen	

mellem forældrene og barnet i negativ retning. Samta-

lerne med socialrådgiveren giver forældrene mulighed for, 

usorteret at give udtryk for deres følelser i forhold til si-

tuationen, og samtidig få en professionels respons herpå. 

Nogle	 følelser	 er	 svære	at	 rumme,	 fordi	de	opleves	 som	

’forbudte’. Det kan fx være vrede mod barnet eller sig selv 

for ikke at have passet godt nok på, følelser af hjælpeløs-

hed og handlingslammelse, bekymringer for barnets frem-

tid, og mange andre følelser, som forældrene hverken kan 

eller skal dele med deres børn.

I nogle tilfælde, ca. 4% (se tabel 7), er et barn blevet 

krænket af en ældre søskende eller halvsøskende. Dette 

stiller store krav til forældrenes evne til, at forholde sig 

hensigtsmæssigt til begge børn. Forældrene modtager i 

disse tilfælde også støtte i SMB, samtidig med, at der ofte 

igangsættes	et	samarbejde	med	Projekt	JANUS,	der	vare-

tager behandlingen af den formodede krænker.
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SMB’s videnscenterfunktion, varetages primært af vi-

denscenterpsykologen, der har en koordinerende funk-

tion. Derudover er de enkelte andre medlemmer af teamet 

hele tiden, hver for sig, og i fællesskab, involveret i større 

og mindre forskningsprojekter vedrørende børn udsat for 

seksuelle overgreb, der vil kunne bidrage til viden, der kan 

opkvalificere fremtidig indsats inden for rådgivning, be-

handling og forebyggelse af seksuelle overgreb på børn.

 

Videnscenterfunktionens primære opgaver er, at indsamle, 

systematisere, bearbejde og formidle data fra SMB-Klinik-

ken.  Informationen indhentes via registreringsskemaer, 

der udfyldes for alle  børn og deres familier, såvel de der 

møder til behandling i klinikken, og de som modtager te-

lefonrådgivning. Der indsamles information  vedrørende 

bl.a. sociale, psykologiske, pædiatriske og demografiske 

forhold. Databasen rummer aktuelt data vedrørende ca. 

1600 børn og deres familier og er under vedvarende ud-

vikling. Registreringsskemaer og database er vitale for mu-

ligheden for, og kvaliteten af den forskning der foregår 

i SMB. Det omfattende datamateriale fungerer desuden 

som afsæt for ideer til videns -og erfaringsopsamling, me-

todeudvikling, forskning og formidling. Videnscenter psy-

kologen fungerer som katalysator for inddragelse af hele 

SMB-teamet i forskning og formidling heraf,  samler og 

formidler  relevant information om kurser, konferencer og 

temadage, som det er væsentligt at SMB-teamet  deltager 

i eller bidrager til. Derudover fungerer videnscenterpsy-

kologen som koordinator for SMB’s formaliserede samar-

bejde med andre relevante instanser, fx CfV (Center for 

Voldtægtsofre), SISO (Videnscenter for Sociale Indsatser 

ved Seksuelle Overgreb mod børn), Forskningsnetværket, 

Sct. Stefansrådgivningen, der alle arbejder med vidensop-

samling, forskning og formidling i forhold til seksuelt over-

grebne børn.

Andre vigtige dele af videnscenterfunktionen er undervis-

ning og rådgivning i forhold til andre instanser, (fx social-

forvaltninger, skoler, institutioner og pædiatrisk personale) 

med henblik på at uddanne fagpersoner, der kan varetage 

arbejde med børn der har været udsat for seksuelle over-

greb. Derudover skal SMB’s hjemmeside vedligeholdes. 

Hvad angår udbredelse af SMB-teamets erfaringer og 

vidensopsamling, sker dette fortsat via undervisning og 

foredrag ved konferencer

Forskning og Videnscenterfunktion

Aktivitets og forskningsoversigt for 
Videnscenteret i årene 2006 & 2007
Fortløbende aktiviteter

•	 Indsamling	og	behandling	af	psykosociale	data	om	børn	

og familier udsat for seksuelt misbrug i 2006 – 2007 og 

i sammenhæng hermed vedvarende udvikling af regi-

streringsskemaer, manual og database.

•	 Beskrivelse	af	nuværende	praksis	i	SMB	med	henblik	på	

udvikling af ”best practice”, i forhold til barnet og fa-

miliens heling efter seksuelle overgreb. Der foreligger 

beskrivelse af:

- tværfaglig visitation og modtagelse

- telefonrådgivning

- forældresamarbejde

- behandling af små børn 

- gruppebehandling af store piger

- det lægefaglige arbejde

- samarbejde med retsmedicinere 

- seksualundervisning 

- samarbejde med Center for Voldtægtsofre

Forskningsprojekter 2006-2008

•	 Forsknings	 –og	 metodeudviklingsprojekt	 vedrørende	

gruppetilbud til piger  9- 12 år, udsat for seksuelle over-

greb (2008)

•	 Forsknings	 -og	 metodeudviklingsprojekt	 vedrørende	

gruppetilbud til piger 13-15 udsat for seksuelt overgreb 

fra biologisk far (2007).

•	 Forskningsprojekt	 om	 små	 børn	 udsat	 for	 seksuelle	

overgreb og deres forældre med henblik på udvikling af 

model for psykologisk udredning og behandling (igang-

værende).
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•	 Oplæg	 vedrørende	 SMB’s	 arbejde	 i	 det	 grønlandske	

retsudvalg i Center for Voldtægtsofre, jan 20088.

•	 Forsknings	–og	metodeudviklingsprojekt	om	betydnin-

gen for voldtægtsofre i alderen 13-15 år, af at deres 

pårørende modtager terapi i et parallelt forløb. I samar-

bejde med Center for Voldtægtsofre (2007).

•	 Forsknings	 og	 metodeudviklingsprojekt	 vedrørende	

gruppebehandling til drenge, der har været udsat for 

seksuelle overgreb (2006)

•	 Forskningsprojekt	om	psykologisk	gruppebehandling	af	

voldtægtsofre/seksuelt misbrugte børn i alderen 15-17 

år, i samarbejde med Center for Voldtægtsofre (2007). 

•	 Evaluering	af	deltageres	udbytte	af	gruppebehandlingen	

i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægts-

ofre	i	alderen	13-16	år.	Udført	af	konsulent	Birgit	Bruun	

og	Centersouschef	Ida	Flachs,	UFC	Børn	og	Unge.	

•	 Abstraktræsentation	med	titlen	”Seksuelle	overgreb	på	

børn	og	 internettet”,	 	på	NFBO	konference	på	 Island,	

2008.

•	 Abstraktpræsentation	 med	 titlen	 ”Retsmedicinske	 un-

dersøgelser af børn udsat for seksuelle overgreb” på 

NFBO	konference,	Island	2008.

•	 Abstrakt	 præsentation	 med	 titlen	 ”Vigtigheden	 af	 ar-

bejdet med forældre til børn udsat for seksuelle over-

greb”,	ISPSCAN	konference,	Lissabon,	2007.

•	 Abstraktpræsentation	 med	 titlen	 ”Arbejdet	 med	 små	

børn	udsat	for	seksuelle	overgreb”,	ISPSCAN	konferen-

ce, Lissabon, 2007.

•	 Abstraktpræsentation	 om	 ”Tidlig	 intervention	 i	 sund-

hedsvæsenet vedrørende seksuelt misbrugte børn og 

deres familier” til præsentation på konference i Malmø 

7-9.	maj	2006	afholdt	af	Nordisk	Forening	mot	barne-

mishandling og omsorgssvikt.

•	 Oplæg	om	omsorg	 i	den	 retsmedicinske	undersøgelse	

af børn til Forskningsnetværkets konference på Hinds-

gavl, januar 2006.

Formidlingsprojekter

•	 Artikel	I	Månedsskrift	for	Læger	vedrørende	mødet	med	

familier med seksuelt misbrugte børn og SMB som sam-

arbejdspartner i den sammenhæng. ”Praktiserende læ-

gers møde med familier med seksuelt misbrugte børn 

– Er der hjælp at få?”, April 2008.

•	 Undervisning	af	medarbejdere	på	Røde	Kors	Ung	på	Li-

nie, 2008.

•	 Undervisning	af	pædiatriske	sygeplejersker,	Rigshopita-

let, 2008

•	 Artikel:	”Behandling	til	forældre	til	børn	udsat	for	seksu-

elle overgreb”, Bidrag til antologien ”Seksuelle overgreb 

mod børn og unge – En antologi om forebyggelse og 

behandling”, udgivet af Forskningsnetværket i 2006. 

•	 Artikel:	”Psykologisk	gruppebehandling	af	voldtægtsof-

re i alderen 13-16 år”. Bidrag til antologien ”Seksuelle 

overgeb mod børn og unge – En antologi om forebyg-

gelse og behandling”, udgivet af Forskningsnetværket i 

2006. Samarbejdsprojekt mellem SMB og CfV. 

•	 Præsentation	af	SMB’s	arbejde	for	grønlandske	social-

centre ved konference i Gentofte, sept 2007.

•	 Præsentation	af	SMB	på	møde	vedr.	arbejdet	med	sek-

suelt misbrugte børn i Danmark arrangeret af Dansk 

Pædiatrisk Selskab, Glostrup 2007.

•	 Informationsmøde	for	studerende	fra	Syddansk	Univer-

sitet, 5. januar 2007.

•	 Afholdelse	af	SMB’s	af	årlig	 temadag	forår	2007	med	

temaet SMB’s resultater og udvikling af kontakt til sam-

arbejdspartnere, forår 2007.

•	 Supervisionsoplæg	på	Strandriddergården,	2007.

•	 Præsentation	på	Rigshospitalets	Jubilæumskonference,	

2007.

•	 Undervisning	af	retsmedicinere,	2007.

•	 Oplæg	 vedrørende	 SMB’s	 arbejde	 for	 Familiecenter	 i	

Aalborg, 2007

•	 Udarbejdelse	af	pjece	til	forældre	om	børns	reaktioner	

på at have været udsat for overgreb og om det offentli-

ges tiltag.

•	 Præsentation	af	SMB’s	arbejde	ved	besøg	fra	Færøerne,	

2007.

•	 Vejledning	af	bachelorprojekt	fra	Institut	for	Folkesund-

hedsvidenskab 2006

•	 Afholdelse	af	årlig	temadag	med	henblik	på	formidling	

af SMB’s resultater og udvikling af kontakt til samar-

bejdspartnere, Rigshospitalet, februar 2006.

•	 Afholdelse	af	fælles	temadag	med	SISO	i	Fredericia,	7.	

december 2006.

•	 Informationsmøde	om	SMB	til	pædagogstuderende	fra	

Frøbel Seminariet, 19. december 2006.

•	 Informationsmøder	 og	 præsentation	 af	 SMB	 til	 skole-

klasser og HTX, 2006.

•	 Præsentation	 af	 SMB	 og	 supervision	 af	 psykolog	 ved	

Skejby Sygehus, Århus.

•	 Undervisning	af	skolepsykologer	og	pædagogiske	kon-

sulenter, Lyngby-Tårbæk kommune,  november 2006.

•	 Undervisning	 af	 medarbejdere	 i	 Nordjyllands	 Amt,	 1.	

November	2006.
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•	 Oplæg	ved	debataften	for	psykologistuderende	ved	Gaffel-

arrangement,	Københavns	Universitet	november	2006.

•	 Oplæg	ved	møde	med	delegation	fra	Jordan,	Public	Se-

curity Directorate & Family Protection Department, 12. 

september 2006.

•	 Supervisionsoplæg	ved	behandlingshjem	i	Høng.

•	 Præsentationsmøde	vedrørende	SMB’s	tilbud	for	Ny	Ve-

jen kommune.

•	 Præsentation	af	SMB	på	møde	vedr.	arbejdet	med	sek-

suelt misbrugte børn i Danmark arrangeret af Dansk Pæ-

diatrisk Selskab, Skejby, 15. juni 2006.

•	 Undervisning	af	praktiserende	læger,	maj	2006.

•	 Udtalelse	 citeret	 i	 Viborg	 Stifts	 Folkeblad,	 Dagbladet	

Skjern-Tarm, Flensborg Avis, Lemvig Folkeblad, Ringkø-

bing Amts Dagblad, Thisted Dagblad 20. maj 2006.

•	 Statusrapporten	”Erfaringer	fra	fire	års	arbejde	med	sek-

suelt misbrugte børn og deres familier” om SMB’s virke 

2001–2005 citeret og kommenteret i artikler i Jyske 

Vestkysten 13-15 maj 2006.

•	 Kronik	om	SMB’s	virke	til	JP,	april	2006,	”Misbrug	af	børn	

går ud over hele familien”.

•	 Pressedækning	i	Københavns	Radio	og	Radioavisen	samt	

dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken, Midtjyl-

lands Avis, Jyske Vestkysten og Fyns Stiftstidende i for-

bindelse med udsendelse af Statusrapporten ”Erfaringer 

fra fire års arbejde med seksuelt misbrugte børn og de-

res familier” om SMB’s virke 2001–2005 i april 2006.

•	 Undervisning	af	lægesekretærer	på	Rigshospitalet,	2006.

•	 Undervisning	 af	 psykologer	 ansat	 ved	 Rigshospitalet,	

vinteren 2006.

•	 Oplæg	ved	Forskningsnetværkets	konference	på	Hinds-

gavl, januar 2006.

Præsentation af forskningsprojekter 
udført i perioden 2006 – 2008
Behandlingsgruppe for 9 - 12 årige piger, foråret 2008

Baggrunden for behandlingsgruppen til de 9 – 12 årige 

piger, der har været udsat for seksuelt overgreb indenfor 

familien var at supplere den individuelle behandling med et 

behandlingstiltag, hvor det var muligt for pigerne at møde 

jævnaldrende i samme situation.

Når	man	er	stor	skolepige,	er	man	optaget	af	at	lege	og	at	

dele oplevelser med veninder. Det sidste er ikke så ligetil, 

når det gælder seksuelle overgreb indenfor familien. Man-

ge familier er bange for omgivelsernes reaktion og advarer 

eller forbyder pigerne at fortælle andre end de nærmeste 

om overgrebet. Pigerne har alle oplevet sig anderledes og 

ensomme i perioden inden afsløringen af overgrebet. Det 

er belastende at holde på en hemmelighed, og bagefter 

har man brug for at føle sig forstået og blive bekræftet i at 

man er normal og en pige, som andre kan lide på trods af 

overgrebet. Mange af de store piger har forsøgt at betro sig 

til	en	veninde.	Nogle	har	positive	erfaringer	og	har	oplevet	

at kunne have et fortrolighedsrum med en jævnaldrende. 

Andre har måttet erkende, at de fleste andre børn ikke kan 

sætte	sig	ind	i	alvoren	i	overgrebet.	Nogle	er	blevet	mødt	

med bemærkninger der var sårende, og andre har bittert 

erfaret, at de ikke kunne stole på veninden, at hun fortalte 

det videre til hele skolen.

Formålet med gruppen var at give pigerne mulighed for at 

udveksle de følelser og reaktioner, som overgrebet havde ud-

løst. Gruppeterapien var et led i pigernes bearbejdning af det 

seksuelle overgreb med henblik på at styrke dem i deres frem-

tidige udvikling. Pigerne blev udvalgt ud fra alder, overgrebets 

karakter, eget ønske om at møde andre piger i samme situa-

tion, og ud fra en vurdering af modenhed og parathed til at 

kunne indgå i en gruppe og profitere af dette.

Behandlingsmæssigt blev gruppen ledet af to kvindelige 

psykologer. Der var plads til 8 piger i gruppen, som enten 

havde været udsat for overgreb fra deres far, stedfar, fra en 

fætter eller en bror.

Indholdet i gruppemøderne var de temaer, som pigerne ar-

bejdede med i bearbejdningen af det seksuelle overgreb: 

Angst, vrede, skyldsfølelse, forvrænget selvopfattelse, til-

liden til andre, selvbeskyttelse og grænsesætning, egen 

identitet, samt tro og håb i forhold til fremtiden. Det viste 

sig, at der blev knyttet bånd og stærke relationer, og at pi-

gerne fik en positiv betydning for hinanden. De bekymrede 

sig om hinanden og tænkte meget over, hvis der var én der 

ikke kom.

Metode – og rammemæssigt var gruppen en lukket gruppe. 
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Den mødtes en gang om ugen i 2 timer. Det var et fastlagt 

forløb, der strakte sig over 12 gange. Behandlingsmæssigt 

var der en forholdsvis stram voksenstyring. Enkelte pro-

grampunkter gik igen fra gang til gang, således at der var 

helt klare genkendelige holdepunkter, der fungerede som 

struktur og ramme. Terapeutisk blev der vekslet mellem 

forskellige kommunikationsformer, mellem børnerunder 

og voksenindslag af psykoedukativt tilsnit. Der var indlagt 

en kort pause på 10 minutter midtvejs.

 

Behandlingsplanerne for de enkelte piger i gruppen blev 

lagt ud fra det kendskab, behandlerne havde fra de for-

udgående individuelle behandlingsforløb, men disse blev 

naturligvis justeret i forhold til gruppeforløbet og revideret 

i relation til, hvordan den enkelte udviklede sig i gruppe-

sammenhængen.	Ud	over	at	udveksle	 tanker	og	 følelser	

i forbindelse med overgrebet, prøvede pigerne også sig 

selv af og fik hjælp til at opleve og forstå reaktioner på 

egen adfærd, holdninger og meninger i en gruppe af lige-

stillede. Pigerne fungerede som en slags ’udenforstående 

vidner til hinandens liv’ i en svær periode i tilværelsen. De 

kendte alle til den skam og skyld som prægede dem selv 

og deres familie efter overgrebet og som gjorde det svært 

at tale åbent om det traume, de havde været udsat for.

Forældrene fik en generel orientering om gruppen og de-

res eget barns forløb. Der var indlagt forældremøde cir-

ka midtvejs i forløbet, men forældrene blev også tilbudt  

mulighed for kunne at kontakte behandlerne undervejs i 

forløbet. Der var desuden mulighed for sideløbende foræl-

drerådgivning til de forældre, der skønnedes at have behov 

herfor. De fleste forældre havde dog allerede modtaget 

krisebehandling og rådgivning i forbindelse med barnets 

individuelle behandlingsforløb. Forældrene blev informe-

ret om at gruppeforløbet kunne sætte mange tanker og 

følelser i gang hos pigerne, og at de gerne måtte orientere 

gruppelederne hvis der var andre hjemlige årsager, der in-

fluerede på børnenes sindstilstand.

Voksenledsagelse er meget betydningsfuldt. Det er vig-

tigt at blive fulgt og - især hentet af sine nærmeste, når 

man deltager i en terapeutisk gruppe, hvor sårbare emner 

om én selv og ens  familie berøres. Derfor blev dette også 

vægtet i gruppebehandlingen, som et led i at ruste de ikke 

– krænkende forældre til at støtte deres børn igennem den 

vanskelige helingsproces efter det seksuelle overgreb.

Gruppebehandling til drenge, der har været udsat 

for seksuelle overgreb 2007 

Drenge har sværere end piger ved at tale om det seksu-

elle overgreb, de har været udsat for. Mange oplever at 

de er blevet krænket på deres maskulinitet. Mandeidealet 

har igennem tiderne lagt vægt på, at drenge er handle-

kraftige,	 kan	 styre	 og	 kontrollere.	 Når	 drenge	 udsættes	

for seksuelle overgreb føler de sig ofte snydt, bedraget og 

seksuelt krænket. At krænkelsen begås af en voksen eller 

en ung af samme køn, der i situationen har haft magt over 

dem, medfører desuden ofte at drengene efterfølgende  

oplever en kønsidentitetskrise.  

I den tidlige pubertet gør alle drenge og piger sig overve-

jelser om deres egen seksuelle orientering. Børn ved endnu 

ikke så meget om voksenseksualitet. Mange tanker dukker 

op om kroppens funktioner, køn og seksualitet generelt. Det 

er almindeligt at undre sig over hvad homoseksualitet er, og 

hvad der fører til at man bliver homoseksuel. Drenge som er 

blevet seksuelt krænkede af en person af samme køn har 

disse overvejelser endnu tættere inde på livet, og spekulerer 

ofte på om de er blevet overgrebet fordi de er homoseksuel-

le, eller om overgrebet kan medføre at de bliver homoseksu-

elle. Både drenge og piger oplever skamfølelser i forbindelse 

med det seksuelle overgreb. I den spæde pubertet medfører 

dette desuden ofte spekulationer over hvad kammeraterne 

mon vil tænke, hvis de viste hvad der var sket.

Skyldsfølelser	 opstår	 både	 hos	 piger	 og	 drenge.	 Nogle	

drenge har været drevet af en helt normal og naturlig nys-

gerrighed i forhold til seksualitet, i forhold til kontakten til 

den senere krænker, og føler derfor at de - langt hen af 

vejen – har et medansvar i forhold til det skete. Dette dog 

uden at de har været forberedt på, at det kunne munde 

ud i et seksuelt overgreb. Andre drenge har været glade 

for at møde en positiv interesse fra en voksen, som de i 

første omgang oplevede forstod dem, og deres tanker og 

følelser om egen person, om ensomhed, livet, kærlighe-

den og seksualitet. Der er enormt forvirrende at opleve at 

den voksne, som man havde tillid til og var glad for, rent 

faktisk var en helt anden end den man troede, og at denne 

havde sin egen voksenseksuelle dagsorden.

Mange børn går længe med hemmeligheden om, at de 

har været udsat for et seksuelt overgreb af frygt for, hvor-

dan forældrene eller andre vil reagere. Pigerne får ofte for-

talt det til en veninde, men drengene har sjældent samme 

form for fortrolighedsforhold til hinanden. 
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Team for Seksuelt Misbrugte Børn etablerede i 2007 et 

gruppeterapeutisk tilbud til drenge i alderen  12 – 13 år. 

Målgruppen var drenge, der udviklingsmæssigt og moden-

hedsmæssigt var meget jævnbyrdige, men de drenge, der 

sagde ja til tilbuddet havde forskellige overgrebshistorier. 

For nogle var der tale om overgreb der var sket lige her 

og nu, for andre om overgreb, der daterede sig tilbage til 

førskolealderen. Der var tale om overgreb fra voksne for 

halvdelens vedkommende, og overgreb fra børn for den 

anden halvdels vedkommende. Variationerne i karakteren 

af overgrebet strakte sig fra berøringer og andre former 

for tilnærmelser af seksuel karakter, til egentlig voldtægt i 

form af samleje gennemført ved vold. Et af formålene ved 

gruppen var, at give drengene en mulighed for at formidle 

det fælles og det almene, således, at hver og en af dren-

gene oplevede en bekræftelse og gyldiggørelse af egne 

reaktioner på overgrebet.

Erfaringerne fra gruppeforløbet var, at drengene - med in-

tegriteten i behold - formåede at fortælle hinanden om de 

forskellige overgreb, de havde været udsat for. Det lykke-

des for dem alle, at formidle deres overgrebshistorie på en 

kontaktmæssig og faktuel facon, der gjorde det tydeligt, 

at det seksuelle overgreb var den ældre eller den voksnes 

ansvar. De udtrykte at krænkelserne rammer dybt og har 

haft og/eller vil få konsekvenser, som de må slås med ef-

terfølgende. 

Gruppen blev behandlingsmæssigt ledet at to kvindelige 

terapeuter i en moden alder. Erfaringerne med behandler-

teamets køn var, at det virkede mindre skræmmende på 

drengene at terapeuterne ikke havde samme køn som de-

res krænker. Teapeuternes alder synes ligeledes at have po-

sitiv betydning for drengenes åbenhed og mod på at være 

undersøgende i forhold til voksenlivets seksuelle mysterier.

I alle de børnegrupper Teamet har udbudt, har det været 

vigtigt at formidle, hvor sårbar man er når man fortæller 

om et seksuelt overgreb til andre. Hvis et barn eller en ung 

i gruppen pjatter eller griner, kan den pige eller dreng, der 

fortæller opleve sig grint af. Grineflip og pjattereaktioner, 

som en slags forsvar i forhold til, at håndtere at tale om det 

seksuelle overgreb eller om seksualitet i al almindelighed, 

har været mere udpræget i drengegruppen. 

Erfaringerne fra drengegruppen er endvidere, at det er 

sværere for drengene at sidde stille i en samtalegruppe i 

to timer. Der skal være mere ’action og gang i den’, hvis 

drengene skal holde opmærksomheden. Drenge kan lide 

at udveksle med andre drenge, hvilket de tydeligt gav ud-

tryk for i evalueringen. De udtrykker at der skal være fart 

over feltet, og at der skal ske noget. Sammenligner man 

med pigegrupperne har drengene ikke lige så let ved at 

bruge ordene og samtalen til at udtrykke sig og sætte ord 

på deres følelser. 

Behandlingsgruppe for piger udsat for voldtægt i 

alderen 13-15 år 2007

Gruppebehandlingsprojektet blev etableret i 2007 for pi-

ger udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Projektet blev 

bygget på de erfaringer, der blev skabt i forskningsprojek-

tet ”Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i al-

deren 13 – 16 år”, som var et samarbejde mellem Center 

for Voldtægtsofre og Team for Seksuelt Misbrugte Børn i 

årene 2003 - 2006. Erfaringer fra dette projekt viste, at 

pigerne havde et stort behov for, at dele deres oplevelser 

med andre jævnaldrene, og at mulighederne for at spejle 

sig selv, og sine egne følelser og oplevelser havde en posi-

tiv effekt på pigernes bearbejdning af voldtægten.     

Formål og struktur

Gruppebehandlingen blev etableret som en kombination 

af individuel -og gruppebehandling. Størstedelen af pi-

gerne havde inden opstarten i gruppen modtaget et indi-

viduelt behandlingsforløb, andre startede i gruppen kort 

efter den visiterende samtale og fik sideløbende tilbudt 

individuelle samtaler. Flere af pigerne fortsatte ved grup-

pens afslutning med individuel behandling. Gruppen var 

en struktureret lukket gruppe med 6 deltagere, der gen-

nem et halvt år mødtes hver 10. dag. Forløbet var på i alt 

12 sessioner af 2 timers varighed med en kort pause un-

dervejs. Gruppens behandlere bestod af en socialrådgiver 

og en psykolog. 

Alle gruppedeltagerne havde været udsat for en kontakt-

voldtægt. Kontakten til overgriberen var for nogle fore-

gået via internettet, andre var kærester eller bekendte. 

Gerningsmændene var imellem 14 og 35 år. 2/3 af piger-

ne havde ved opstart valgt at politianmelde voldtægten, 

mens 1/3 af gruppens medlemmer ikke ønskede at an-

melde pga. frygten for repressalier og trusler.

Formålet med gruppebehandlingen har til dels været at 

få genetablerede pigernes følelse af egen kontrol, mod-

virke isolation, samt at genopbygge pigernes personlige 
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styring af eget liv. Der har bevist været sat fokus på skam 

og skyldsfølelser, da tidligere erfaringer med gruppetera-

peutisk behandling af seksuelle overgreb viser, at gruppe-

behandlingen har positiv effekt i forhold til bearbejdning 

af disse følelser. 

En narrativ tilgang til behandling

Gruppeterapien har taget udgangspunkt i en narrativ til-

gang til behandling af seksuelle overgreb. Da pigerne blev 

udsat for et seksuelt overgreb var, det ikke kun tilliden til 

omverdenen og andre mennesker der led et knæk, men 

ligeledes forestillingen om dem selv - pigernes eget selvbil-

lede, der blev rystet og forandret. Efter et seksuelt overgreb 

er der behov for en ny fortælling om selvet - en fortælling, 

der inkluderer det at have været udsat for et seksuelt over-

greb. For unge er ’fortællingen om sig selv’ eller selviden-

titeten på arbejde hver eneste dag. Hvem er jeg, hvem vil 

jeg gerne være og hvordan formidler jeg mig selv til andre? 

Den narrative fortælling om selvet skabes og konstrueres 

kontinuerligt, ikke i et tomt vakuum, men i et socialt sam-

spil med omverden og i relationen til andre mennesker. 

Derfor får omverdens reaktioner på det seksuelle overgreb 

også en særlig betydning for den unges integration af 

oplevelsen. I gruppeterapien lægges der derfor vægt på, 

at den fortælling pigerne tager med sig ved afslutningen 

af forløbet er en fortælling, der trods det meningsløse i 

hændelsen er en fortælling, der er integreret i den enkeltes 

egen selvforståelse. Fortællingen bliver  omdrejningspunk-

tet for pigernes forståelse af sig selv og deres selvidentitet, 

samt den måde de møder verden på fremover. 

 

Gruppeterapien handler altså bl.a. om at konstruere en 

narrativ fortælling, som er til at leve med. En fortælling 

der giver mening, og ikke devaluerer pigernes tidligere 

selvbillede. Pigerne genkender sig selv i de andres historie, 

og identificerer sig med hinanden - dette er meningsska-

bende i sig selv. Spejlingen af sig selv i de andre pigers 

historie bliver en vigtig del i processen og den narrative 

bearbejdning af det seksuelle overgreb.

Skyld og skam præger de narrative strategier pigerne ind-

ledningsvis præsenterer i gruppen. Gruppebehandlingen 

sigter mod at pigerne ændrer deres narrative strategier og 

forsvarsmekanismer i retning af mere hensigtsmæssige og 

konstruktive strategier. Et eksempel kan være oplevelsen 

af egen skyld og andel i at været gået med gerningsman-

den hjem, eller oplevelsen af egen skyld ved ikke kraftigt 

nok at ha’ sagt nej. Styrken ved gruppebehandlingen er, at 

det ikke kun er terapeuten/den voksne som udfordrer den 

enkeltes strategi, men ligesindede med samme oplevelse, 

som ofte har samme narrative strategier - det forandrer og 

gør indtryk. 

Et af gruppeterapiens mål har været, at pigerne ved afslut-

ningen har følt sig i stand til at fortælle deres historie om 

overgrebet uden at være tynget at skyld og skam. 

Et eksempel

Flere af pigerne havde i overgrebssituationen kæmpet mod 

overgrebsmanden, men måttet give op af frygt for deres 

liv. Den efterfølgende afmagt og følelse af hjælpeløshed 

havde for flere givet voldsomme flashbacks og angstre-

aktioner. I pigernes narrative fortælling om at have givet 

op, blev der sat fokus på, at de faktisk gjorde noget da de 

måtte indstille kampen og give op – de gjorde det for at 

overleve. Desuden gjorde de en række andre ting for at 

overleve: Fx nægtede at se gerningsmanden i øjnene, el-

ler besluttede sig for ikke at græde. Begge dele strategier, 

som viste at de ikke gav helt op, og at de bibeholdt noget 

styring i situationen. Med fremhævelse af dette, blev pi-

gernes oplevelse af ikke at have gjort nok modstand er-

stattet af et billede af, at have gjort noget for at overleve. 

Fokuset blev flyttet fra det opgivende til det handlende, 

kontrollen blev genetableret og medførte et narrativ, der 

var lettere at leve med.

Gruppebehandlingens temaer

Sessionernes temaer blev primært bragt op af pigerne selv. 

Behandlerne har i relation hertil bidraget med et psykoedu-

kativt indspil. Temaerne var bl.a.: Krop og kropsoplevelse 

efter voldtægten. Angst, herunder angstreducerende tek-

nikker. Teknikker i forhold mareridt og flashbacks. Grænse-

sætning. Forældrene og deres reaktioner. Klassekammera-

ters feedback og tackling af situationer i skolen. Forholdet 

til det andet køn, og tanken om engang at skulle være 

seksuelt aktiv. Lyst versus ulyst – vold versus kærlighed. 

Afhøringerne hos politiet og det retslige efterspil.

Terapeutens rolle

Terapeuternes rolle var støttende og styrende i forhold til 

at drage paralleller mellem pigernes historier. Endvidere var 

terapeuternes rolle almengørelse af de følelser, der kom til 

udtryk i gruppen. Erfaringer fra de indledende sessioner 

viste, at piger i denne alder har brug for styring og hjælp til 
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at sætte ord på. Deres evne til at bidrage med relaterende 

fortællinger var gode, men det var ofte vanskeligt at ab-

strahere og sætte ord på følelser. 

Fokus på skyld og skam

Skam og skyld forekommer ofte tæt sammenvævet og har 

nær tilknytning til identitetsfølelser. Skamoplevelser er dog 

svære at verbalisere, da de ofte rettes mod egen person. For 

pigerne kom skam ofte til udtryk i forbindelse med oplevelsen 

af egen krop, og som udtryk for flovhed i relationen til an-

dre. Skyld refererede sig oftere til pigernes egne handlinger. 

Hvordan kunne jeg gøre det? Hvorfor gik jeg med? Pigernes 

søgen efter at gøre det seksuelle overgreb meningsskabende 

faldt ofte i tråd med at påtage sig ansvaret og skylden for det 

skete. Erfaringerne viste at pigernes bearbejdning af skyld-

følelser skete forholdsvis tidligt i gruppeprocessen, mens det 

var sværere at bearbejde skamfølelser. Denne bearbejdning 

foregik oftest i den individuelle del af behandlingen.

Forældrestøtte 

Evalueringsrapporten	fra	2005	udført	af	UFC	Børn	og	Unge6  

påpegede vigtigheden af at forældrene havde kontakt med 

de behandlere der varetog gruppen. Dette for at følge deres 

barns proces i behandlingen, samt muligheden for at mod-

tage forældrerådgivning og vejledning.

For at tilgodese disse behov blev forældrene sideløbende 

med barnets gruppeforløb tilbudt støttende samtaler ved 

en af teamets socialrådgivere eller psykologer. Ved den visi-

terende samtale til gruppen deltog både barn og forældre, 

og der blev umiddelbar efter gruppens opstart afholdt et 

forældremøde for gruppens forældre, hvor også pigerne 

deltog. Pigerne deltog selv i planlægningen af mødets ind-

hold, og havde indflydelse på hvilke informationer deres 

forældre skulle have. Dette var en betydningsfuld proces 

for gruppen og endvidere en øvelse i grænsesætning.

Ved afslutningen af gruppeforløbet blev der afholdt en 

evaluerende afslutningssamtale med deltagelse af forældre 

og barn. Forholdet til forældrene var ofte det pigerne selv 

fremhævede, at de ville fokusere på i gruppesessionerne. 

Det var især her de havde en oplevelse af at kunne bruge 

hinanden til sparring og erfaringsudveksling.

6 Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: 
Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13-16 
år. Udført af konsulent Birgit Bruun og Centersouschef Ida Flachs, 
UFC Børn og Unge.

I gruppeforløbet blev der sat fokus på at pigerne med det 

seksuelle overgeb var blevet afbrudt i deres frigørelses-

proces fra forældrene, og at dette havde medført et øget 

behov for tryghed hos såvel børnene som forældrene, der 

kunne komplicere relationen imellem dem. Denne forstå-

else skabte en bevidsthed hos pigerne om den proces de 

var blevet forstyrret i, og kunne for nogle af pigerne bruges 

konstruktivt i forståelsen af de konflikter, der opstod imel-

lem dem og deres forældre. I nogle familier var konfliktni-

veauet mellem barn og forældre dog så højt, at det ikke 

altid lykkedes at bevidstgøre, men snarere kom til at handle 

om et aflad fra den unges side.  

Gruppebehandling for de 15-17 årige et samarbejde 

med CFV 2007

I 2007 blev der sideløbende med ovennævnte gruppe, 

etableret et samarbejde med Center for Voldtægts ofre 

vedrørende gruppebehandling af piger i alderen 14-17 år 

udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Erfaringerne fra 

gruppeprojektet med de 13-16 årige viste, at aldersspred-

ningen og modenheden kunne være meget forskellig, og 

at særligt de 13 årige kunne være på meget forskellige ud-

viklingsmæssige niveauer. Der blev derfor oprettet en side-

løbende gruppe for de ældste piger i SMB’s regi. Samarbej-

det omkring denne midtergruppe er fortsat i gang. 

UFC’s evaluering af gruppebehandling 2006

UFC	Børn	og	Unge7 har evalueret Rigshospitalets projekt 

om psykologisk gruppebehandling af piger, der har været 

udsat for voldtægt. Det gruppeterapeutiske projekt, var et 

samarbejde mellem Center for Voldtægtsofre og Team for 

Seksuelt Misbrugte Børn, og blev etableret i 2003, som en 

åben gruppe for piger i alderen 13-16 år, der havde væ-

ret udsat for akut voldtægt eller voldtægtsforsøg. Frem til 

2005	deltog	37	piger	i	gruppen.		UFC’s	evalueringen	viste,	

at pigerne har havde haft stor gavn af at deltage i grup-

pebehandlingen. Pigerne forklarer i interviewene, blandt 

andet at de ikke længere føler, at de er de eneste i verden, 

der har oplevet at blive voldtaget. 

UFC	Børn	og	Unge	 fremhæver	 i	 rapporten	12	anbefalin-

ger	til	det	videre	arbejde	med	gruppebehandlingen.	Nogle	

af disse er: At tilbudet om psykologisk gruppebehandling 

7 Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: 
Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13-16 
år. Udført af konsulent Birgit Bruun og Centersouschef Ida Flachs, 
UFC Børn og Unge, 2006.
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bør fortsætte som behandling for nuværende og fremti-

dige unge voldtægtsofre. At en gruppe ikke må blive for 

stor, max 6-7 deltagere. At der er fordele ved at dele tera-

peutiske grupper op i forhold til alder, og at man ud over 

behandlingen af pigerne også tilbyder forældrene et kor-

terevarende gruppeforløb. Det anbefales desuden, at man 

udvikler og giver mere information om behandlingen til 

den øvrige forvaltning og til fagpersoner i almindelighed.

Projekt Små børn og deres forældre

Projekt Små Børn og Deres Forældre, er et igangværende 

forskningsprojekt, hvis formål er at undersøgelse af omfang 

og karakteristika  ved de 0 – 6 årige børn, der er henvist til 

Team for seksuelt misbrugte børn på Rigshospitalet. 

Ca. 40% af de børn, teamet har registreret i databasen, 

er under 7 år. Mistanke om overgreb på små børn opstår 

overvejende inden for familien eller hos de, der har omsorg 

for barnet.  SMB’s registreringsdatabase rummer ikke viden 

om hvor mange små børn, der på landsplan udsættes for 

seksuelle overgreb. 

Den store andel af henvendelser om seksuelle overgeb ved-

rørende førkolebørn, hænger sammen med at SMB er pla-

ceret i en hospitalsenhed. Mistanke vedrørende små børn 

opstår hyppigt ved, at barnet – ud over adfærdsændringer 

og eventuelle udsagn – også har fysiske symptomer i form 

af svie, kløe, hævelser, rødme eller rifter i det anogenetale 

område. 

Normalt	fortæller	små	børn	uvilkårligt	og	umiddelbart	tryg-

ge voksne i deres omgivelser, hvis de oplever noget, der for-

skrækker eller forvirrer dem. Det gælder dog primært, når 

der er tale om overgreb fra én uden for familien. Så såre, 

der er tale om en bedstefar, en storebror eller biologisk far, 

spiller hensynet til den krænkende part, de ambivalente og 

forvirrende følelser, samt måske truende  signaler ind og 

bryder med umiddelbarheden.

Er børnene først forført ind i et overgreb, der strækker sig 

over tid, oplever de sig skyldige og skamfulde, hvorefter 

der skal særlige omstændigheder til, før de fortæller nogen 

om overgrebet. I SMB møder vi store børn, hvor overgrebet 

ikke blev opdaget da de var små, der kan huske og give 

informationer om små børns oplevelse. Andre store børn 

slås med ikke at kunne huske overgrebet, sådan som de 

gerne ville kunne.

Overgreb på små børn kan bekræftes, hvis der er spor at 

sikre; i tilfælde hvor barnet fortæller om overgrebet med 

det samme, hvis den der krænker barnet, bliver taget på 

fast gerning, og/ eller bekræfter det barnet fortæller. Dette 

gælder 12 - 13 % af de førskolebørn, som henvises til Team 

for Seksuelt Misbrugte børn. Opstår bekymringen grundet 

mindre konkrete symptomer kan det være mere problema-

tisk, fordi små børn ikke har sproglig formåen eller udvik-

lingsmæssig modenhed til at give en klar beskrivelse af, 

hvad de har oplevet eller hvad der er hændt.

Når	21%	af	henvendelserne	til	SMB,	der	vedrører	mistanke	

om seksuelle overgeb på små børn skønnes at kunne af-

kræftes, hænger det sammen med, at lægeundersøgelsen 

eller den psykologiske udredning viste andre plausible årsa-

ger til bekymringen: Fx at en svampeinfektion blev behand-

let, eller at barnets udtalelser fik anden betydning, da for-

ældrene blev hjulpet til at gå alderssvarende i dialog med 

barnet om nysgerrighed på krop og kropsfornemmelser, 

køn og forplantning. Rigtig mange mistanker forbliver dog 

uafklarede i årevis, hvilket belaster familien og ikke mindst 

barnet, uanset om barnet er udsat for krænkelser af sek-

suel karakter eller ej.

Projektets foreløbige resultater viser vigtigheden af at tage 

forældrenes bekymring alvorligt, men også at det er vigtigt, 

at brede fortolkningen af det lille barns adfærd og udsagn 

ud og give forældrene værktøjer til at kommunikere med 

barnet, svarende til dets udviklingsniveau. Desuden at rig-

tig mange forældre bliver nødt til at lære at leve med angst, 

uvished og uafklarethed i forhold til deres bekymring for 

om deres barn har været udsat for et seksuelt overgreb.

Behandlingsarbejdet med børn og forældre i projektet 

sigter på at forebygge såvel gentagelse af det formodede 

overgreb, som samspilsproblemer grundet belastningen af 

forældrenes omsorgsevne. Sværest er det i de tilfælde, hvor 

en forælder ikke kan beskytte barnet mod samvær med 

den formodede krænker, fordi andre instanser har truffet 

beslutning herom.

Hovedtemaer for behandlingen er barnets tilknytning til 

den primære ikke -krænkende voksne, minimering af trau-

mesymptomer og fortællingen om overgrebet. Fordelene 

ved sikker tilknytning er klare. At befordre kvaliteten af til-

knytning i små børns liv og hjælpe deres omsorgspersoner 

til at agere hensigtsmæssigt, kan være den bedste fore-
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byggende indsats. Behandlingsmæssigt forsøger vi at sikre 

barnets beskyttelse, og passe på barnets rettigheder til 

sunde følelsesmæssige relationer og sikker tilknytning.

En af de vigtigste faktorer i barnets oplevelse af og respons 

på en traumatisk episode er tilstedeværelsen af en velfun-

gerende forældre eller omsorgsperson. Omsorgspersonens 

støtte kan mindske alarmberedskabet af dissociative symp-

tomer. Hvis den ikke – krænkende forældre er traumatise-

ret af barnets oplevelse, eller egen historie med overgreb i 

barndommen reaktiveres af barnets traume, kan forælde-

ren formidle en følelse af frygt til barnet. Dermed får bar-

net ikke hjælp, og den skadelige hyperarousal fortsætter 

i stedet for beroligelse. Behandlingen af barnet satser på 

minimering af traumesymptomer – også med henblik på 

forældre-barnsamspillet.

Abstraktpræsentation på NFBO konference maj 

2008 - Seksuelle overgreb på børn og internettet

SMB har modtaget en del børn, der har været udsat for 

IT- relaterede overgreb.  Det er børn der via chatrum, mes-

senger, internetbaseret computerspil er blevet udsat for 

seksuelle overgreb af forskellige karakter. Fælles for over-

grebene er at børnene er blevet groomet, dvs. at barnet er 

blevet lokket og manipuleret til at mødes udenfor den vir-

tuelle verden, hvor den formodede krænkers strategi har 

været, at opbygge tillid og fortrolighed med barnet for at 

gøre et møde muligt.

SMB ser nærmere på fællesstræk i disse sager, karakteristika 

ved behandling og bearbejdning af IT-relaterede overgreb.

Internet og identitet

Internettet er i høj grad et vigtigt forum, hvor der ska-

bes bekendtskaber og venskaber, men også en scene hvor 

børn færdes for at afprøve sig selv og skabe sig selv. Inter-

nettet er i stigende grad blevet en del af børns privatsfære 

og intimsfære. Særligt i teenageårene bruges chatten til 

at afprøve den kønslige identitet. Modet er ofte større på 

nettet, og genertheden og rødmen i kinderne forsvinder 

bag skærmen, og kan ikke ses eller høres af modtageren. 

Det er muligt at afprøve og lege med egen identitet og 

udtryksformer, og lade sig rive med i en verden af fantasi.

Flere af børene i SMB har ’leget’ med deres kønslige identi-

tet og øvet sig i at flirte. Den barnlige flirt er blevet spottet 

af en voksen med intentioner om sex, og den uskyldige 

barneflirt er blevet infiltreret og forstyrret. Barnet er blevet 

forstyrret midt i en proces, der ikke handlede om ’noget 

seksuelt’, men snare handlede om at skabe identitet og 

være en del af socialt IT fællesskab. Internettet tilbyder en 

masse identitetsmarkører børn kan surfe rundt i, på udkig 

efter et tilhørsforhold til andre jævnaldrene. 

Grooming

Grooming er en meget kalkuleret form for overgreb. Det 

er ikke bare noget der sker. Det er en lang proces som 

indledes med at finde et potentiel offer på nettet, hvor-

fra et ’venskab’ kan indledes. Barnet oplever en positiv 

opmærksomhed og interesse for dets hverdag. Samtidigt 

undersøger den voksne hvilke risici der er for, at kontakten 

med barnet opdages af en omsorgsperson. Barnet får op-

levelsen af ha’ mødt en fortrolig ven, mens den voksne af-

prøver hvordan barnet reagerer på seksuelle hentydninger 

og planer om at mødes. Før det seksuelle overgreb sker, 

er barnet ofte blevet manipuleret til at have et medansvar 

for det seksuelle overgreb. Den voksne har stille og roligt 

rykket ved barnets grænser og ofte fået et seksuelt møde 

legaliseret i barnets fantasi. Som ved andre overgreb kan 

der også i IT-relaterede overgreb følge trusler med.

Anonymiteten og det at kommunikationen forgår på skrift 

gør det lettere at groome og opretholde groomingspro-

cessen over længere tid. I den poces udnytter krænkeren 

barnets naivitet, manglende viden og nysgerrighed.

SMB møder ofte en undren og manglende forståelse 

blandt forældre, politi og skole over at det kan ske. Flere 

af børnene har været klar over, at det var en voksen de 

havde kontakt med. Og de er ikke dumme, det er vigtigt at 

forstå hvad grooming gør, og hvilke kræfter og elementer 

en groomingsproces udgør.

Det er ikke tilstrækkeligt at instruere barnet i ikke at udle-

vere personlige oplysninger på chatten, hjemmesiden eller 

bloggen. Flere af de henviste børn beskriver at de godt ved 

at man ikke skal give oplysninger adresser, tlf. nr. og fulde 

navn. Men de betragtede krænkeren som en personlig og 

nær ven, én de havde tillid til, og én som længe havde væ-

ret en del af deres hverdag og for længst var inviteret med 

i deres private chatrum på Messenger, og som det også var 

naturligt at blive ven med i den reelle verden. 

Teknologien har de seneste år flyttet internettet fra hjem-

mets computer over til barnets private mobil. Mobilen kan 

i dag det samme som computeren, og derfor er udveks-
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lingen af mobilnummer en naturlig proces når et venskab 

indgås på nettet. Dette gør groomingprocessen til en in-

tens sfære, der følger barnet hvorhen det så end bevæger 

sig.

Abstraktpræsentation på NFBO konference maj 

2008: – Clinical findings in 198 children suspected 

for sexual abuse examined in a multidisciplinary 

team 2003-07 

Teilmann G1, Ladegaard B2, Tangmose Larsen S2, Ahrens-

berg C1, Baadsgaard A1

Background and objective: About 10% of all children report 

sexual abuse during childhood. A multidisciplinary team 

was established in 2001 to examine children suspected for 

sexual abuse in the Eastern part of Denmark. We describe 

medical-legal findings in a population of child sexual abuse 

cases assessed in a paediatric-forensic collaboration. 

Methods: Retrospective review of medical-legal reports 

of all sexual assault cases examined in a multidisciplinary 

team	in	the	period	2003-2007	(N=198).	Ano-genital	exa-

mination was performed by a forensic physician using a 

colposcope with a paediatric nurse and/or a paediatrician 

present. Data on age, sex and ano-genital findings were 

extracted. Results of the ano-genital examinations were 

categorized into four groups: A: Complete hymenal tran-

section	between	3	and	9	o’clock	B:	Non-specific	changes	

(redness, swelling, incomplete hymenal transection, anal 

fissure,	infection)	C:	Normal	or	D:	Inconclusive.

Results: 156 girls (79%) and 42 boys (21%) aged 0-15 

years were examined.  17 girls (10.9%) had complete hy-

menal	 transection.	 Non-specific	 changes	 were	 found	 in	

35/156 (22.4%) and 6/42 (14.3%) cases in girls and boys, 

respectively. Examinations were normal in 96/156 (61.5%) 

cases	in	girls	and	in	31/42	(73.8%)	in	boys.	No	conclusion	

could be drawn in 8/156 (5.1%) and 5/41 (11.9%) cases 

in girls and boys, respectively.

Discussion and conclusion: Ano-genital examinations rare-

ly showed signs of sexual abuse, in consistence with prior 

studies. However, abnormal findings (A+B) were seen in 

58/198 (29.3%) of all cases. Subsequent follow-up took 

place in the paediatric department. Examination in a mul-

tidisciplinary team ensures continuity for the child and the 

family when worried about sexual abuse.

Samarbejdsrelationer/netværk
Faglige netværk:

Danske netværk: SMB deltager i en række faglige og 

forskningsmæssige netværk og samarbejdsrelationer med 

henblik på metodeudvikling og vidensdeling. SMB samar-

bejder	i	disse	forskellige	netværk	med	Projekt	JANUS,	Sct.	

Stefansrådgivningscenter, SISO (Videnscenter for Sociale 

Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn), SIF (Social-

forskningsinstituttet), Institut for Psykologi, Københavns 

Universitet,	 VFC	 (Videns	og	 Formidlingscenter	 for	 Socialt	

Udsatte	og	Red	Barnet.	

Forskningsnetværk: Udover	møder	og	seminarer,	hvor	der	

udveksles forsknings- og behandlingsresultater m.v., har 

Netværket	 i	 år	 2006	 udgivet	 en	 antologi	 om	 seksuelle	

overgreb mod børn. (Sygekassernes Helsefond, Team for 

seksuelt	misbrugte	børn,	SISO,	AKF,SUS,	VFC-udsatte,	Red	

Barnet,	Psykologisk	Institut,	Kbh.s	Universitet,	SIF,	Sct.	Ste-

fansrådgivningscenter	og	projekt	JANUS).

Forskningsnetværk på RH:	 Udveksling	 af	 resultater	 og	

drøftelse af forskningsprojekter med afsæt i børneforsk-

ning (Juliane Marie Centret, Klinik for socialrådgivning, 

psykologi og pædagogik)

Kliniknetværk:	Netværk	vedrørende	forældregrupper/pårø-

rende	grupper.	Netværket	blev	dannet	 i	 2006,	hvor	 sær-

ligt metodeudvikling i forhold til arbejde med forældre og 

pårørende til klienter med seksuel overgrebsproblematik 

drøftes (Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Center for vold-

tægtsofre,	og	Projekt	JANUS).

Mediationsnetværket:	Netværk	etableret	i	2007	til	udveks-
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Kempe, C.H. (1978) ”Sexual abuse, another hidden pe-

diatric problem: The 1977 C. Anderson Aldrich lecture”, 

Pediatrics, 1978; 62:382-389.

Finkelhor D. (1994) “Current information on the scope 

and nature of child sexual abuse”. The Future of Children, 

1994;4:31-53

Team for Seksuelt Misbrugte Børn (2006), ”Erfaringer fra 

fire års arbejde med seksuelt misbrugte børn og deres fa-

milier”, Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet

Bruun,	 Birgit	 og	 Flachs,	 Ida,	 (2006)	 UFC	 Børn	 og	 Unge,	

”Evaluering af deltagernes udbytte af gruppebehandlin-

gen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægts-

ofre i alderen 13-16 år”.

ling af erfaringer og metodeudvikling i forhold til media-

tion/møder mellem ofre og krænkere. Også kaldet den 

genoprettende samtale eller det konfronterende møde. 

(Team for seksuelt misbrugte børn, Center for Voldtægts-

ofre,	Sct.	Stefans	Rådgivningscenter	og	Projekt	JANUS).

Nordiske netværk: SMB	er	medlem	af	Nordisk	forening	til	

bekæmpelse af børnemishandling og omsorgssvigt.

Internationalt netværk: ISPCAN:	SMB	er	medlem	af	Inter-

nationalt selskab til forebyggelse af børnemishandling

og omsorgssvigt.

Perspektivering
Team for Seksuelt Misbrugte Børn har med de godt 1600 

henvendelser siden starten i 2001, udviklet et velfunderet 

klinisk arbejde, der er solid basis for forskningen i seksuelle 

overgreb på børn. I den nære fremtid står SMB overfor to 

store udfordringer: Pædiatriens udvidelse til også at omfat-

te de unge fra 15-18 årige og Rigshospitalets udvidelse som 

områdehospital for ’Byen’ i Region Hovedstaden, hvilket 

betyder et optageområde på 95.000 børn og unge. Begge 

udvidelser vil medføre en ekspansion af socialpædiatrien 

på Rigshospitalet, og det forventes at medføre en stigning 

i antallet af henvendelser til SMB. I forlængelse heraf vil 

der desuden i det kliniske og videnskabelige arbejde blive 

behov for et endnu tættere samarbejde mellem Team for 

Seksuelt Misbrugte Børn og Center for Voldtægtsofre, da 

en stor del af de voldtægtsofre, der hidtil er blevet behand-

let i gynækologisk regi, nu vil skulle høre til i pædiatrien.

Rapporten viser desuden et behov for fortsat metodeudvik-

ling indenfor overgrebsfokuseret behandling af børns over-

greb på børn, gruppebehandling af børn og unge udsat for 

seksuelle overgreb, og udvikling af ’best practice’ behand-

ling i samarbejde med Center for Voldtægtsofre i forhold 

til unge mellem 15-18 år. I forhold til børns overgreb på 

børn, bør der desuden forskes i udvikling af forebyggelses 

muligheder, og faciliterende faktorer for at overgrebene af-

sløres. Det samme gør sig gældende vedrørende overgreb, 

hvor ’grooming’ på internettet har været en del af kontak-

ten. I den kommende tid vil der endvidere blive sat fokus 

på henvendelser, der drejer sg om ’mistanke om overgreb’, 

primært i forhold til de telefonrådgivningsforløb der ud-

springer af samværdsproblemer. 

Det omfattende datamateriale, som klinikfunktionens ar-

bejde i SMB’s videnscenter har indsamlet, afføder konstant 

nye ideer til videns- og erfaringsopsamling, metodeudvik-

ling, forskning og formidling. SMB’s fokus vil i fremtiden 

være rettet mod at opkvalificere indsatsen indenfor rådgiv-

ning, behandling og forebyggelse af børn som udsættes 

for seksuelle overgreb, ved bl.a. at af afdække nogle af 

de ’mørketal’, som er vist i rapporten, og fortsætte det 

kliniske arbejde med barnet i centrum. 

Referencer


