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Den foreliggende rapport bidrager med en evaluering og vurdering af de oplysninger, som børnehu-

sene indrapporterer til Socialstyrelsen gennem såkaldte BIT-data (Børnehus IT-data). Der registreres mange 

oplysninger, og selvom registreringsskemaet blev revideret i 2019, er der fortsat behov for en undersøgelse 

af værdien af det, der indrapporteres, idet det danner baggrund for socialpolitiske beslutninger og forskning 

og udgør en vis arbejdsbyrde for hvert børnehus. Sigtet med foreliggende rapport var således at bidrage til at 

øge værdien af de indsamlede oplysninger til Socialstyrelsen ved at evaluere og vurdere relevansen og an-

vendeligheden af BIT-data i de danske børnehuse fra et psykologisk anvendelsesperspektiv.  

Indeværende undersøgelse af BIT-data belyser en række eksisterende udfordringer angående datas 

umiddelbare psykologiske relevans for udvalgte variable, datas meningsfuldhed, systematik og anvendelig-

hed. De indsamlede data beror på variable, der er henvendt mod Socialstyrelsen, hvorfor nogle af variablene 

ikke er fyldestgørende eller meningsfulde i forhold til at afdække problematikken fra et psykologisk anven-

delsesperspektiv – hvilket er indsamlingens og udredningens hovedformål. Der ses flere forskellige udfor-

dringer i udfyldelsen af data, hvilket skaber tvivl om datas repræsentativitet for den bagvedliggende popula-

tion (danske børn udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb). Forklaringerne på dette kan være 

mangeartet, men kan blandt andet skyldes, at der aktuelt ses et overvældende antal variable i datasættet, dob-

beltvariable, som sår tvivl om, hvilken variabel der skal anvendes, tvetydige formuleringer, travlhed eller en 

oplevelse af manglende meningsfuldhed med udfyldelsen blandt medarbejdere i de danske børnehuse.  

Samlet set begrænser disse forhold værdien og anvendeligheden af de indsamlede BIT-data. Be-

grænsningerne har blandt andet betydning for forståelsen af børnenes problematikker efter overgreb og efter-

følgende kvalificerede anbefalinger om indsatser, der bør igangsættes, og i hvilket omfang data kan anvendes 

til at udføre relevante forskningsanalyser. Disse forhold har derfor ikke kun en betydning for børnehusenes 

systematiske viden, men kan ligeledes negativt påvirke Socialstyrelsens årlige nationale afrapportering. Der-

for har vi med denne rapport forsøgt at tydeliggøre og eksemplificere områder i BIT-data, der med fordel kan 

undergå revidering eller optimering med det formål at sikre en mere effektiv, valid, systematisk og pålidelig 

registrering til gavn for de børn, der er visiteret til udredning i de danske børnehuse og til gavn for de instan-

ser, der arbejder med data fra registreringen (bl.a. Socialstyrelsen og Videnscenter for Psykotraumatologi). 

Resumé 
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De danske børnehuse udfører et stort og vigtigt arbejde ved at undersøge de børn, hvor der er viden 

eller mistanke om, at barnet udsættes for vold og overgreb. Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for 

Psykologi, Syddansk Universitet har haft et langvarigt samarbejde med de danske børnehuse. Dette samar-

bejde har omfattet udviklingen af et nationalt assessment-batteri med standardiserede test- og screeningsred-

skaber til børn mellem 1 og 17 år (Løkkegaard, Vang, Dalby & Elklit, 2021). En række af disse test- og 

screeningsredskaber er blevet valideret af Videnscenteret, og denne proces er fortsat i gang, da en opdatering 

og snarlig indførelse af WHO’s nye diagnosesystem, ICD-11, i dansk regi fordrer fortsat opdatering og vali-

dering af assessment-redskaberne. 

Samarbejdet har også omfattet en undersøgelse af de belastninger, som børnehusmedarbejderne ud-

sættes for ved de daglige møder med børn, der har været udsat for vold og overgreb. Undersøgelsen belyser, 

hvordan personalet kan hjælpes til at klare disse særlige belastninger gennem lang tid (Vang, 2020a; Vang & 

Alkærsig, 2020; Vang, 2020b).  

Et tredje samarbejdsområde har været en undersøgelse af samspillet mellem Børnehus Syd og de 

kommuner, der modtager udredningerne fra børnehuset, og hvordan kommunerne bruger disse udredninger. 

Her viste der sig at være en række problemer i den kommunale sagsbehandling, hvor anbefalinger ikke blev 

fulgt. Af det indhentede materiale fremstod det, at der var et totalt fravær af en opfølgende, systematisk eva-

luering af børnenes udvikling efter endt forløb i børnehuset og efterfølgende indsats til barnet. 

Det fjerde samarbejdsfelt udsprang af en national konference på Syddansk Universitet i januar 2020 

om behandling af yngre traumatiserede børn. En bred arbejdsgruppe, hvor også medarbejdere fra de danske 

børnehuse var repræsenteret, gennemgik eksisterende national og international forskning for at finde de be-

handlingsformer, der er evidens for, har en effekt i forhold til at reducere symptomer og vanskeligheder hos 

traumatiserede børn i alderen 3-12 år (Alkærsig, Løkkegaard & Elklit, 2020). Dette arbejde indgår i det pilot-

projekt, som Socialstyrelsen og VIVE har iværksat for at afprøve traumefokuseret kognitiv behandling i Re-

gion Syd for seksuelt krænkede børn. 

Samarbejdet om børnehusene involverer også internationale samarbejdspartnere, hvilket er med til at 

understøtte kvaliteten af forskningen og dermed også praksis omkring børn og unge udsat for overgreb. Side-

løbende fremmer det en international opmærksomhed på børnehusenes arbejdsmetoder (herunder tværsekto-

rielt samarbejde, metoder til udredning, dataregistrering mm.) til inspiration for andre lande, der skal hånd-

tere vold og overgreb mod børn som en folkesundhedsmæssig problemstilling (Løkkegaard, Vang & Elklit, 

2021).  

Den foreliggende rapport vedrører de oplysninger, som børnehusene indrapporterer til Socialstyrel-

sen. Det er mange oplysninger, det drejer sig om, og selvom registreringsskemaet blev revideret i 2019, er 

Forord 
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der stadig brug for at undersøge værdien af det, der indrapporteres, idet det danner baggrund for socialpoliti-

ske beslutninger og udgør en vis arbejdsbyrde for hvert børnehus. Denne rapport kan med fordel læses som 

et tillæg til rapporten, der beskriver symptomer og vanskeligheder hos børn, der udredes i de danske børne-

huse med et eller flere standardiserede assessment-redskaber fra det nationale testbatteri (Løkkegaard, et al., 

2021). 

Vi vil med forhåndenværende rapport gerne bidrage til at øge værdien af de indsamlede oplysninger 

til Socialstyrelsen og samtidig bane vejen for, at de kan bruges i forbindelse med undersøgelser af, hvordan 

børnene har det, som det fremgår af udredningerne, og på sigt hvilket udbytte børnene får af den behandling, 

som mange af dem har brug for. 
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1.1 De Danske Børnehuse 

Den 1. oktober 2013 blev det lovpligtigt for landets kommuner at anvende de danske børnehuse som 

led i den børnefaglige undersøgelse af barnets opvækstvilkår efter servicelovens §50. Siden har børnehusene 

dannet fysisk ramme for det tværsektorielle samarbejde i sager, hvor der er mistanke eller viden om fysiske, 

seksuelle eller psykiske overgreb mod børn. De danske børnehuse varetager en koordinerende og konsulte-

rende funktion, som sikrer, at hospitalet, politiet og kommunen kan dele oplysninger imellem sig i disse sa-

ger, hvor flere sektorer er involverede. Derudover foretager specialiserede medarbejdere en traumefokuseret 

screening og udredning af barnets behov og yder krisestøtte til barnet og dets primære omsorgspersoner. Re-

sultatet af udredningen videregives til kommunerne som led i den børnefaglige undersøgelse, hvorefter kom-

munen blandt andet på baggrund af den børnefaglige undersøgelse og børnehusenes udredning udarbejder en 

handleplan, som har til formål at sikre barnets trivsel (Bekendtgørelse af lov om social service, §50, 2020). 

Børnehusene er beliggende i alle danske regioner og fordeler sig på sammenlagt ni huse.  

Formålet med børnehusene er at hjælpe, støtte og udrede barnet psykologisk i børnevenlige rammer, 

hvor kommune, sygehusvæsen og politi samlet kan koordinere den indsats, der er nødvendig i den pågæl-

dende børnehussag (Socialstyrelsen, 2019a). Et forløb i børnehusene vil tilrettelægges ud fra det enkelte 

barns behov, og den ydelse, der tilbydes barnet, vil være baseret på dette. De enkelte børnehuse registrerer 

oplysninger om de børn, som er visiterede til udredning i børnehusene og den sag, som det enkelte barn er 

henvist på baggrund af. Disse oplysninger indberettes til Socialstyrelsen gennem Børnehus IT-data (BIT-

data), hvorefter de kan anvendes til statistisk brug.  

Børnehusene har til opgave at sikre, at den tværsektorielle indsats er af høj faglig kvalitet, og som 

led i denne kvalitetssikring er det derfor relevant at vurdere, hvorvidt de indsamlede data om børnene og de-

res sager er relevante og dækkende for den karakter og kompleksitet, som sagerne har. Disse oplysninger er 

væsentlige, da de er med til at sikre, at børnehusforløbene udvikles på en hensigtsmæssig og formålsbestemt 

måde for det enkelte barn og de fagprofessionelle, der behandler barnets sag.   

1.2 Registrering af sagsrelaterede data i de danske børnehuse 

Når et barn visiteres til udredning i et af de danske børnehuse på baggrund af viden eller mistanke 

om, at barnet udsættes for fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle overgreb, registreres der en række data 

om barnet og dets pågældende sag (BIT-data). Registreringen sker ved sagens afslutning på baggrund af det 

afsluttende notat i sagen.  

Aktuelt omhandler de indsamlede BIT-data blandt andet demografi, viden om overgrebsformer, net-

værkssamarbejder, ydelsestyper, oplysninger om den mistænkte og opfølgning i relation til barnets behov. I 

1.0  Introduktion 
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alt afdækkes og registreres 181 forskellige variable i BIT, som de danske børnehuse indrapporterer til Social-

styrelsen. Socialstyrelsen udgiver hvert år en rapport med oplysninger om de børn og unge, som børnehusene 

har haft kontakt med og om de foranstaltninger, som er blevet iværksat (Socialstyrelsen, 2021). På baggrund 

af et langvarigt samarbejde mellem Videnscenter for Psykotraumatologi (VfP) og de danske børnehuse har 

VfP fået adgang til disse BIT-data, dels med henblik på at bruge dem i et forskningsprojekt vedrørende gra-

den af traumatisering og dels for at give en tilbagemelding til Socialstyrelsen og børnehusene om værdien af 

de indsamlede data. Forskningsprojektet udføres med tilladelse (#10.198) fra Datatilsynet, SDU Research 

and Innovation Organisation (RIO) og Socialstyrelsen. Projektet beror på BIT-data for børnehusforløb, der er 

afsluttet i perioden d. 1/1 2019 til d. 31/12 2020. Det primære formål med forskningsprojektet og herunder 

indsamling af BIT-data til projektet, har været at skabe overblik over, hvilke overgrebsformer børn i Dan-

mark udsættes for, samt hvilke behandlingsmæssige behov børn, der udredes i de danske børnehuse, har og 

hvilke indsatser, der anbefales og igangsættes efter udredning i de danske børnehuse. Dette med henblik på 

at kunne informere prognoser for behandlingskapaciteten til landets kommuner og andre interessenter. 

1.3 Omfang af fysiske, psykiske og seksuelle overgreb på børn i Danmark 

Når et barn udsættes for fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb, er der risiko for at kompromit-

tere barnets sociale, kognitive og følelsesmæssige udvikling (De Bellis et al. 1999; Pechtel & Pizzagalli, 

2011; Perry, 2001). Det er derfor en alvorlig problematik, som kræver, at den indsats, der tilbydes disse børn, 

er af høj kvalitet og har barnets behov for øje. Dette er ligeledes formålet med oprettelsen af de danske bør-

nehuse, som har til hensigt at danne en børnevenlig ramme for en højt kvalificeret og tværfaglig indsats i sa-

ger med mistanke eller viden om overgreb (Socialstyrelsen, 2019a).  

En dansk undersøgelse fra 2014 estimerer, at ca. 4,1 % af alle børn i Danmark udsættes for fysiske, 

psykiske og/eller seksuelle overgreb (Armour, Elklit, & Christoffersen, 2014). Årligt omfatter dette ca. 2400 

børn. Denne undersøgelse viste yderligere, at børn ofte udsættes for flere typer af mishandling, og at den fy-

siske mishandling som oftest forekom samtidigt med udsættelse for psykisk vold og omsorgssvigt (Armour 

et al., 2014). Derudover viste undersøgelsen, at det hyppigst forekommende overgreb mod børn var psykisk 

vold (Armour et al., 2014).  

I andre undersøgelser, hvor traumeeksponering blandt danske børn, heriblandt oplevelser af fysiske 

og/eller seksuelle overgreb, er blevet undersøgt mere bredt, fremgår desuden en stor generel risiko for at op-

leve traumatiske eller negative livsbegivenheder. Omfanget af oplevede traumatiske begivenheder blandt 

danske unge blev første gang undersøgt i 2002 (Elklit, 2002), hvor undersøgelsen viste, at 87 % af pigerne og 

78 % af drengene havde været udsat for mindst én potentiel traumatisk begivenhed eller negativ livsbegiven-

hed. Undersøgelsen fandt desuden, at 9 % af studiets deltagere på et tidspunkt i løbet af deres liv havde ud-

viklet posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) (livstidsprævalens), og at yderligere 14,1 % havde udviklet 

subkliniske niveauer af PTSD.   
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En latent klasseanalyse af data fra samme studie viste, at studiets deltagere kunne klassificeres i fire 

grupper, som afspejlede forskellige karakteristikker af, hvad de unge havde oplevet. Disse grupper omfattede 

en lavrisikogruppe, som havde oplevet få traumatiske eller negative livsbegivenheder; en mellemgruppe, der 

ikke havde oplevet nogen former for overgreb eller svært traumatiske hændelser, men havde oplevet andre 

typer af voldsomme hændelser som ulykker og sygdom; en tredje gruppe udgjort af piger, der havde fået en 

abort, og endeligt en højrisikogruppe, som havde oplevet stort set alle former for overgreb og andre trauma-

tiske begivenheder (Shevlin & Elklit, 2008). Med den første gruppe (lavrisikogruppen) som reference steg 

PTSD-forekomsten med en faktor 3, 6 og 8 for de tre næste grupper, hvilket indikerer, at børn, der oplever et 

højt omfang af traumer, har en markant øget risiko for at udvikle PTSD og derfor har brug for en traumefo-

kuseret behandling for at bedres. I tråd med ovenstående undersøgelser indikerer andre danske undersøgelser 

ligeledes en høj risiko for traumeeksponering (herunder fysiske og/eller seksuelle overgreb), og det estime-

res, at 6 % af danske børn er i høj risiko for at opleve traumer, at blive traumatiseret og have behov for be-

handling (Hansen, Selsbæk, Elklit, 2017; Løkkegaard, 2019).  

For at mindske negative indvirkninger af overgreb på børns udvikling og trivsel er det derfor vigtigt, 

at børn, som henvises med en mistanke eller viden om, at barnet er blevet udsat for fysiske, psykiske eller 

seksuelle overgreb, får den bedst mulige udredning og behandling. Mindst lige så vigtigt er det, at udsatte 

børn identificeres så tidligt som muligt, så barnet kan modtage den rette støtte og behandling, før mulige sen-

følger får lov at udvikle sig, da både fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb er forbundet med en øget 

risiko for en lang række fysiske, psykiske og sociale problemer (Vang, Løkkegaard, & Elklit, 2020). Disse 

problemer inkluderer blandt andet overvægt, skoleproblemer, kriminalitet, misbrug, reviktimisering, PTSD, 

angst og psykose (Vang et al., 2020). Foruden menneskelige omkostninger, har overgrebene sociale og øko-

nomiske omkostninger via den kommunale undersøgelse og behandling samt eventuelt sygefravær fra ar-

bejdsmarkedet i voksenlivet, hvis ofret ikke modtager kvalificeret hjælp i tide. Derfor er kvaliteten af indsat-

sen i relation til disse børn, herunder udredning, undersøgelse, dokumentation og behandling, særlig væsent-

lig – både på individ- og samfundsniveau.   

1.4 Metodiske og systematiske udfordringer med registrering af BIT-data 

Der er imidlertid en række systemiske udfordringer i at indsamle data om komplekse problemstillin-

ger, som seksuelle, psykiske og fysiske overgreb. Det er en generel udfordring at formå at inddrage og/eller 

medtage alle relevante forhold i relation til problemstillingen hos børn og unge, som favner et bredt alders-

spektrum (0-17 år) og deraf forskellige reaktioner. Hertil kommer, hvordan man bedst uddrager målrettet og 

brugbar viden, som i børnehusregi anvendes til at forbedre tilbuddet til de udsatte børn og unge. I børnehuse-

nes BIT-datasæt og indsamling er der inddraget 181 variable, hvilket kan afspejle et forsøg på at indfange 

mest mulig relevant viden om børnene og de sager, som behandles.  
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De indsamlede BIT-data anvendes i Socialstyrelsens årsstatistikker, som har til formål at bidrage 

med viden om udredning og behandling af børn udsat for fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb samt 

dokumentere implementeringen af den danske børnehusmodel (Socialstyrelsen, 2019a). På baggrund heraf 

bør indsamlingen af BIT-data derfor også bero på solide og relevante data om målgruppen og den psykologi-

ske problemstilling. Dette danner grundlag for denne rapport, som har til formål at evaluere netop de data, 

der registreres, rapporteres og anvendes af børnehusene og Socialstyrelsen (BIT-data).   
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Formålet med indeværende rapport er at undersøge de aktuelle variable i børnehusenes datasæt for at 

vurdere den psykologiske relevans og brugbarheden af disse. Rapporten vil med afsæt i BIT-data fra afslut-

tede sager i danske børnehuse i perioden 1/1-2019-31/12-2020 forsøge at konkretisere og eksemplificere ek-

sisterende udfordringer med de data, der registreres i børnehusene.  

Rapporten er struktureret således, at der for hver tabel med data fra datasættet er et afsnit, hvor tabel-

lens formål beskrives, som efterfølges af en diskussion af tabellens indhold og organisering fra et psykolo-

gisk anvendelsesperspektiv. Med afsæt i psykologisk viden om børns traumerelaterede vanskeligheder og 

udfordringer, vil rapporten desuden forsøge at opstille og diskutere mulige alternativer til, forsimpling af el-

ler specificering af de nuværende variable. Dette med henblik på at styrke den kliniske og forskningsmæs-

sige kvalitet af børnehusenes systematiske dataindsamling og i størst muligt omfang sikre, at registreringen 

bliver meningsfuld og dækkende for de traumerelaterede problematikker, som ofte ses hos målgruppen. 

Disse forslag vil forhåbentlig kvalificere og optimere den dataindsamling, der finder sted, samt bidrage til en 

mere præcis og nuanceret forståelse af det enkelte barn, der visiteres til et forløb i et af børnehusene.  

Gennem forslag til metodiske ændringer eller justeringer i børnehusenes registrerede BIT-data øn-

sker vi derfor at bidrage til en mere effektiv, relevant og systematisk dataregistrering om karakteren og kom-

pleksiteten af danske børnehussager. Vi ønsker at bidrage til at sikre en dybdegående og præcis forståelse af 

dels, hvilke problematikker og vanskeligheder, som børn, der har været udsat for fysiske, psykiske eller sek-

suelle overgreb, kan opleve, og dels børnenes behandlingsbehov efter overgreb. Dette vil kunne kvalificere 

de involverede fagpersoners forståelse og afdækning af hvert enkelt barn og dets behov fremover, således det 

i højere grad sikres, at den rette indsats og hjælp anbefales og tilbydes.  

2.0 Formål  



 

Videnscenter for Psykotraumatologi 

 

12 

 
 

 

I rapportens følgende afsnit vil udfordringer ved børnehusenes indsamlede og registrerede BIT-data 

diskuteres fra et psykologisk og praksisorienteret perspektiv. Diskussionen vil vedrøre tabellernes organise-

ring, tvetydige eller på anden vis problematiske formuleringer, valg af variable, fravær af relevante variable, 

samt udfordringer med datas kliniske og forskningsmæssige anvendelighed. Udfordringerne vil blive eksem-

plificeret og konkretiseret med henblik på at tydeliggøre og beskrive de potentielle metodiske og psykologi-

ske mangler eller udfordringer ved BIT-data samt give forslag til revidering gennem tilføjelse af relevante 

variable, specificering af tvetydige formuleringer, fjernelse af dublet-variable mm. Det vil desuden diskute-

res, hvordan og hvorfor eventuelle analyser på BIT-data kan svækkes ved brug af de nuværende variable.  

Dele af de registrerede BIT-data afdækker demografiske forhold, sagsforhold og oplysninger om 

overgrebet, mens andre BIT-data beskriver barnets forhold i hjemmet, oplysninger om mistænkte, barnets 

tegn og reaktioner efter overgrebet samt de tiltag og ydelser, der er igangsat i den enkelte sag. For overblik-

ket og læservenlighedens skyld, har vi inkluderet figurer og tabeller, der illustrerer børnehusenes dataregi-

strering. Disse figurer og tabeller er baseret på det originale BIT-datasæt, som børnehusene har afrapporteret 

til Socialstyrelsen. De originale tabeller er vedlagt som bilag til rapporten.  

Rapportens diskussion er struktureret efter de kategorier, som registreres i BIT. Data fra kategorierne 

er opstillet i en tilhørende tabeloversigt, og i rapporten indgår et diskussionsafsnit om hver kategori og dens 

variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 Evaluering og vurdering af registrerede BIT-data 
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3.1 Oplysninger om overgreb  

3.1.1 Demografi  

Regional fordeling 

Figur 1: Regional fordeling af børnehussager 

 

Figur 1. Regional fordeling af børnehussager. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. 

Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen  

Med udtrukket data fra Tabel 1 i bilag 6.1, illustrerer Figur 1 den regionale fordeling af børnehussa-

ger afsluttet i perioden 1/1 2019 til 31/12 2020. Disse data giver et overblik over, hvor mange børn der visite-

res til et forløb i børnehusene på tværs af de enkelte regioner. Dette overblik er relevant, da det belyser de 

enkelte regioners sagsbyrde, hvilket er vigtigt i spørgsmålet om ressourcefordeling til de enkelte børnehuse. 

Som det fremgår af figuren, modtager Region Syddanmark flest børnehussager (n = 1175) efterfulgt af Re-

gion Hovedstaden (n = 840), Region Midtjylland (n = 680), Region Sjælland (n = 645) og slutteligt Region 

Nordjylland (n = 432). I forhold til indbyggertallet har Region Syddanmark 50 % flere sager, mens Region 

Hovedstaden har en tredjedel mindre, end hvad indbyggertallet tilsiger. Dog er antallet af børnehussager ikke 

nødvendigvis repræsentativt for børnehusenes arbejdsbyrde, da kompleksiteten af sagerne kan variere. Da 

børnehusene først er blevet lovpligtige at anvende i 2013, kan sagsfordelingen i de enkelte regioner også af-

spejle de kommunale og regionale variationer i implementeringen af børnehusenes anvendelse.  

Der er ikke nogen entydig forklaring på den forskel, der ses i antallet af børnehussager i de enkelte 

regioner, og data giver ikke mulighed for at afdække, hvorvidt forskellen skyldes forskelle i kommunernes 
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opsporing og håndtering af børn, der udsættes for overgreb, om der er forskelle i antallet af børn, der bliver 

udsat for overgreb, eller hvorvidt forskellene skyldes andre forhold. En uddybning af mulige forklaringsårsa-

ger kan dog være, at der i 2019 blev oprettet yderligere ét børnehus i Region Syddanmark, foruden de eksi-

sterende to, i et forsøg på at gøre børnehusene mere tilgængelige og øge den tværfaglige indsats med hen-

holdsvis sygehus og politikreds. Dette kan have medført øget tilgængelighed til et børnehus i Region Syd-

danmark for de berørte børn og deres familier, og at muligheden for, at børnehusene kan indgå et tværsekto-

rielt samarbejde med lokalt sygehus og politikreds, ligeledes er blevet optimeret. Derudover kan tilstedevæ-

relsen af tre børnehuse i Region Syddanmark også betyde, at kapaciteten er større, hvormed de ressource-

mæssigt har mulighed for at behandle flere børnehussager end andre regioner med et større dækningsområde. 

En mulig forklaring på forskellene i antal børnehussager kan også findes ud fra kommunernes evne til at op-

spore og identificere børn udsat for seksuelle, psykiske eller fysiske overgreb, samt deres implementering af 

visitation til børnehusene frem for andre kommunale tilbud. 

Kønsfordeling 

Af Figur 2 (baseret på data fra bilag 6.2) fremgår kønsfordelingen i børnehusenes sager. 46,2 % (n = 

3772) af sagerne involverer drenge, og 53,8 % (n = 3772) involverer piger. Disse tal er i overensstemmelse 

med den opgivne kønsfordeling i Socialstyrelsens årsstatistikker om de danske børnehuse (Socialstyrelsen, 

2021).  

Figur 2: Kønsfordeling i børnehussager 

 

Figur 2. Kønsfordeling i de 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Baseret på 3772 

børnehussager. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen 
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Svarprocenten på datasættets kønsvariable er på 100 % (n = 3772), og forholdet mellem de to køn er 

omtrent ligeligt fordelt (se Figur 2). Det tyder derfor på, at der ikke optræder væsentlige forskelle i hvilket 

køn, de henviste børn har. Dette kan indikere, at indsats og opsporing af børn, hvor der er mistanke eller 

viden om udsættelse for overgreb er lige effektiv blandt begge køn. Dette er positivt, idet vi fra forskning 

ved, at der ikke optræder kønsmæssige forskelle blandt drenge og piger i forhold til risikoen for at blive 

udsat for overgreb. Dog optræder der kønsforskelle i relation til, hvilke overgreb det enkelte køn hyppigst 

udsættes for. Forskning viser, at drenge oftere udsættes for fysiske overgreb, mens piger oftere udsættes for 

seksuelle overgreb (Armour et al., 2014). Den kønsmæssige fordeling i relation til overgrebstypen fremgår 

dog ikke direkte af de registrerede data, men kan udledes gennem mere dybdegående analyser.  

Aldersfordeling 

Gennemsnitsalderen for barnet ved sagens start er 9,7 år (SD1 = 4.01). I datasættet ses en spredning i 

alder, som spænder fra 0-18 år, hvormed alle alderstrin indenfor børnehusets målgruppe (0-17 år) er 

repræsenteret. Dette fremgår af Figur 3.  

Figur 3: Barnets alder ved sagens start  

 

Figur 3. Oversigt over børnenes aldersmæssige fordeling ved sagens start i de 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 

2019 – 31/12 2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen.  

 
1 SD = standardafvigelse.  

Standardafvigelsen er et statistisk udtryk for spredningen af data i et datasæt.  
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Der ses dog også 22 sager, hvor barnet har været over 18 år ved sagens start og dermed over alders-

grænsen for børnehusenes målgruppe. Medianen for datasættet er 10 år, hvilket angiver, at halvdelen af bør-

nene er under 10 år, og halvdelen er ældre end 10 år. Inddeles børnenes alder efter kvartiler ses en fordeling 

på 25 % ≤ 7 år og 25 % ≥ 13 år. Halvdelen af børnene befinder sig derfor indenfor aldersgruppen 7-13 år.  

Som det fremgår af Figur 3 (baseret på data fra bilag 6.3), er ca. 6 % af de henviste børn under 4 år 

(n = 222). I sager, hvor børnene er under 3 år, foretages der en individuel vurdering af, hvorvidt barnets 

sproglige og udviklingsmæssige modenhed er tilstrækkelig til, at barnet kan videoafhøres. Ydermere har bar-

nets alder også en betydning for, hvilke standardiserede, validerede test- og screeningsredskaber, der kan an-

vendes til at vurdere barnets belastningsgrad og reaktioner samt behov efter overgreb.  

Børnehusene anvender forskellige psykologiske måleredskaber afhængig af barnets alder. Odense 

Child Trauma Screening (OCTS) anvendes til børn i alderen 4-8 år for at screene for, om barnet udviser tegn 

på traumatisering. Thomas-testen anvendes til børn i alderen 6-12 år, Beck Youth Inventories II (BYI-II) an-

vendes til børn i alderen 7-18 år og Trauma Symptom Check List (TSC-26) anvendes til børn i alderen 13-18 

år. Derudover anvendes Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) og International Trauma Questionnaire Child 

and Adolescent (ITQ-CA) ligeledes til børn i aldersgruppen 13-18 år. Ligesom eventlisten anvendes til at 

afdække potentielle traumatiske hændelser og negative livsbegivenheder, som barnet har været udsat for. Det 

diagnostiske forældreinterview Diagnostic Infant and Preschool Assesment (DIPA) kan anvendes af psykolo-

ger og læger til at udrede og diagnosticere psykopatologi blandt børn over 1 år. Anvendelse af DIPA til vur-

dering af traumesymptomer afhænger dog af, hvorvidt omsorgspersonerne til barnet kan interviewes om, 

hvilke traumer barnet har oplevet samt hvilke reaktioner barnet har haft på disse. En ulempe ved anvendelse 

af DIPA er ligeledes, at det kan tage lang tid at udføre, da screeningsredskabet beror på et semistruktureret 

interview. Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) og Behavior Rating Inventory of Executive Func-

tion (BRIEF) kan besvares af forældre, omsorgspersoner og lærere eller pædagoger og kan anvendes fra hen-

holdsvis 2- og 1-årsalderen. I tillæg til BRIEF, kan Alarm Distress Baby Scale (ADBB) anvendes til spæd- 

og småbørn i alderen 0-2 år. ADBB er et standardiseret screeningsredskab, der undersøger social tilbage-

trækning som indikator på psykisk mistrivsel blandt de helt små børn.  

Sidstnævnte screeningsredskaber (DIPA, SDQ, BRIEF og ADBB) kan anvendes på børn under fire 

år, men der er generelt mangel på validerede screeningsredskaber til psykologisk assessment af traumereakti-

oner i aldersgruppen 0-4 år. Vurderinger af børn i aldersgruppen 0-4 år beror oftere på forskellige typer af 

observationer af børn, omsorgspersoner og disses interaktioner, i tillæg til eksempelvis BRIEF og ADBB. I 

aldersgruppen 4-17 år er udvalget af psykologiske måleredskaber dog større, og vurderingen af børn i denne 

aldersgruppe kan derfor bero på flere forskellige redskaber. Dette kan bidrage til mere sikre og præcise vur-

deringer.  

Data fra Figur 3 er således understøttende for argumentet om, at det er nødvendigt at tilpasse og/eller 

udvikle og validere redskaber til brug blandt de helt små børn (≤ 4 år), så fagpersoner på bedst mulig vis kan 
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beskrive udviklingsspecifikke reaktioner på overgreb blandt denne målgruppe for at reducere den negative 

indvirkning på børnenes udvikling og udforme kvalificerede anbefalinger for den videre indsats og behand-

ling også for de yngste børn. Det er desuden vigtigt helt generelt at oplyse fagpersoner på børneområdet om 

manifestationer af reaktioner på overgreb blandt børn, men i særdeleshed, hvordan disse reaktioner kan 

komme til udtryk blandt de yngste børn, så disse ikke overses, og risikoen for langvarige konsekvenser som 

følge af overgreb øges.  

3.1.2 Sagstype 

Tabel 1 illustrerer, om der i den enkelte sag er foretaget en politianmeldelse, og om sagen er drøftet 

med politiet. Derudover angives antallet af sager, hvor det er uoplyst, hvorvidt der er foretaget en politian-

meldelse og antallet af sager, hvor der mangler viden om, hvorvidt der er foretaget en politianmeldelse.  

Tabel 1: Politianmeldelse  

Politianmeldelse n % 

Nej, hverken drøftet eller anmeldt 70 1,9 

Ja, før kontakt til børnehuset 3153 83,6 

Ja, under kontakt til børnehuset 432 11,5 

Nej, drøftet men ikke anmeldt 42 1,1 

Ved ikke 50 1,3 

Ikke angivet 25 0,7 

Total 3772 100 

Tabel 1. Oversigt over de sager hvor der er/ikke er foretaget anmeldelse og/eller drøftelse af sagen med/til politiet. Baseret på 3772 

børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

Det fremgår af Tabel 1, at der i 2 % af de 3772 sager enten ikke er angivet, hvorvidt der er foretaget 

en politianmeldelse eller ej (”ikke angivet”), eller ikke er viden om anmeldelse i sagen (”ved ikke”). Dette 

dækker 75 sager, hvori der mangler data på anmeldelsen af overgrebet mod barnet. Det er uvist, hvorfor det i 

2 % af sagerne ikke er angivet eller er uvist, hvorvidt den pågældende sag er anmeldt til eller drøftet med po-

litiet.  

I 84 % af sagerne (n = 3153) er der foretaget en politianmeldelse inden kontakt til børnehuset, mens 

der i 11 % af sagerne (n = 432) blev foretaget en politianmeldelse under kontakten med børnehuset. I 42 sa-

ger (1,1 %) er sagen drøftet med politiet, uden der er foretaget en anmeldelse, mens der i 1,9 % af sagerne (n 

= 70) er registreret, at der ikke er foretaget hverken en drøftelse af sagen eller en politianmeldelse i forbin-

delse med den givne sag. I 70 sager lader det derfor til, at sagerne er afviklet uden politiets involvering.  

Børnehusene er oprettet med det formål at tage del i arbejdet i sager om overgreb, hvor der er behov 

for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og sygehusvæsen. Et af formålene med at samle det 
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tværsektorielle arbejde med barnets sag under ét tag er netop at tilbyde en samlet ramme, der kan understøtte 

opbygningen af et fælles vidensgrundlag mellem fagpersoner og myndigheder og den efterfølgende koordi-

nering af de indsatser, som skal iværksættes. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at der i 1,9 % af sagerne (n = 

70) hverken er foretaget en anmeldelse eller blot en drøftelse af den pågældende sag med politiet. Årsagen til 

udeladelse af dette i de pågældende sager vides ikke. I den type sager, børnehuset arbejder med, hvor der en-

ten er en viden om, eller, som oftest, en konkret mistanke om vold eller seksuelle overgreb, vil det dog for-

modentlig, i alle sager, være relevant og anbefalelsesværdigt at drøfte sagen med politiet for at sikre en så 

grundig og kvalificeret undersøgelse af barnets sag som muligt.  

3.1.3 Overgrebstype  

I Tabel 2 fremgår de overordnede typer af overgreb, som registreres i BIT. De overordnede typer ud-

gøres af fysiske, seksuelle og psykiske overgreb. I oktober 2019 blev børnehusene præsenteret for den social-

faglige forståelse af psykisk vold ud fra en kortlægning fremlagt af Det Nationale Forsknings- og Analyse-

center for Velfærd (VIVE; VIVE, 2020). Registreringen og afdækningen af psykisk vold er således tilføjet 

for nyligt og er derfor ikke nødvendigvis et repræsentativt udtryk for det reelle antal sager, hvor der er viden 

eller mistanke om, at barnet har været udsat for psykisk vold (Socialstyrelsen, 2019c), idet der fortsat arbej-

des med operationaliseringen af psykisk vold i registreringen i BIT. 

Tabel 2: Overgrebstype  

Overgrebstype n % Procentdel af sager (N = 3772) 

Fysisk vold 2765 62,7 73,3 

Seksuelt overgreb 1092 24,8 29 

Psykisk vold 505 11,4 13,4 

Ukendt/Ved ikke 32 0,7 0,8 

Total 4394 99,6  

Missing 17 0,4  

Total 4411 100  

Tabel 2. Oversigt over overgrebstyper i de enkelte sager. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. 

Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

Af Tabel 2 fremgår de typer af overgreb, som børnene i de 3772 sager har været udsat for. Data i Ta-

bel 2 viser, at der er registreret knap tre gange så mange fysiske overgreb som seksuelle overgreb (antal sek-

suelle overgreb = 1092, antal fysiske overgreb = 2765). I 13,4 % af sagerne (n = 505) er der registreret psy-

kisk vold, hvilket kan vidne om, at inddragelsen af psykisk vold som overgrebstype har været et relevant til-

læg til den kliniske beskrivelse af de overgrebstyper, børnene udsættes for.  
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Psykisk vold har hidtil været genstand for mindre opmærksomhed i samfundet, end det er tilfældet 

for fysisk vold og seksuelle overgreb, hvilket kan have flere forklaringsårsager. Psykisk vold er et fænomen, 

som man først for nylig er begyndt at beskrive og forske mere indgående i (Christoffersen, Elklit & Vang 

2019), og den kliniske psykologiske afdækning af ofre, der udsættes for psykisk vold (børn såvel som 

voksne), er derfor først inden for de senere år blevet mere kvalificeret. Blandt børn kan den mindre opmærk-

somhed på psykisk vold også skyldes eksisterende kulturelle forskelle i forståelsen af, hvad der opfattes som 

passende, eksempelvis i relation til opdragelsesstrategier (VIVE, 2020). Derudover efterlader psykisk vold, 

modsat fysisk vold, ikke synlige mærker, hvilket kan vanskeliggøre den fysiske identifikation af overgrebet, 

eksempelvis kan den psykiske vold ikke ses i kraft af blå mærker som fysisk vold nogle gange kan.   

Selvom psykisk vold er blevet tilføjet som overgrebstype, har psykisk vold ikke været operationali-

seret i registreringsskemaet i den fulde periode fra 1/1 2019 – 31/12 2020 og fremgår derfor ikke som vari-

able eller beskrivelser i skemaet under ”Overgrebets karakter”, som ses i Tabel 3. Forhold om barnets even-

tuelle oplevelse af psykisk vold er nødvendige at afdække så grundigt som muligt i vurderingen af barnet på 

lige fod med seksuelle og fysiske overgreb, hvorfor de bør inddrages som selvstændige variable i registre-

ringsskemaet. Der bør derfor ligeledes være en række selvstændige variable, der kan uddybe karakteren af 

psykisk vold, som det også er tilfældet for variable om fysiske vold og seksuelle overgreb. Det fremgår af 

vejledningen til Børnehus IT fra december 2020 (Socialstyrelsen, 2020), at psykisk vold på nuværende tids-

punkt er operationaliseret gennem 16 variable, hvoraf tre variable henholdsvis ”barnet er blevet udsat for ud-

dannelsesmæssig forsømmelse”, ”barnet er blevet udsat for sundhedsmæssig forsømmelse” og ”barnet er ble-

vet udsat for chikane” er tilføjet i december 2020, og derfor ikke indgår som variable i det datasæt, som inde-

værende rapport er baseret på. Socialstyrelsen er desuden aktuelt i gang med en erfaringsopsamling blandt 

medarbejderne i de danske børnehuse om forståelsen og registreringen af psykisk vold hos børn, der visiteres 

til forløb i de danske børnehuse. Dette arbejde vil forhåbentlig medføre en mere dybdegående og præcis regi-

strering af denne type overgreb.  

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at der i registreringen af overgrebstype ikke er mulighed for at 

registrere, hvorvidt barnet har været udsat for flere typer af overgreb, om end det gennem efterfølgende ana-

lyser af BIT-data er muligt at udlede information om, at dette er tilfældet i flere af sagerne. Da denne infor-

mation kan udledes af de nuværende data, vurderes det derfor ikke, at det er nødvendigt at tilføje en variabel 

til beskrivelse af dette. Dette forhindrer også, at medarbejderne i børnehusene skal bruge ekstra tid på at fore-

tage en separat registrering af, hvorvidt barnet har været udsat for flere typer af overgreb. På trods af, at det 

ikke vurderes at være nødvendigt at tilføje en ekstra variabel til beskrivelse af, hvorvidt barnet har været ud-

sat for flere typer af overgreb, er det dog fortsat væsentligt at undersøge risikoen for, at barnet har været ud-

sat for flere overgrebstyper mere indgående. I forlængelse heraf anbefales det derfor, at information om ud-

sættelse for flere overgrebstyper inddrages i de årsstatistikker, som Socialstyrelsen udarbejder. Forskning 

viser nemlig, at polyviktimisering (eksponering til flere traumetyper) er hyppigt forekommende (Elklit, 
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2002; Armour et al. 2014; Vang et al. 2020), og at karakteren og alvorsgraden af de vanskeligheder, funkti-

onsnedsættelse og udfordringer, der kan opstå som følge af overgreb, kan være påvirket af flere fakto-

rer.Vanskelighederne som kan opstå hos barnet efter overgrebet kan dels påvirkes af, hvilken type overgreb 

barnet har været udsat for, dels på intensiteten/alvorlighedsgraden, hyppigheden og varigheden af overgre-

bene og dels på de risiko- og beskyttelsesfaktorer, der er til stede hos barnet og i dets miljø i øvrigt (Klika & 

Conte, 2018). Dette er derfor relevante forhold at afdække.  

Gennem egen analyse af de registrerede BIT-data fra bilag 6.6, fremgår det, at der i 16 % af sagerne 

er registreret, at der er viden/mistanke om, at barnet har været udsat for to eller flere typer af overgreb. Det 

svarer til, at der i ca. 600 af det samlede antal sager (n = 3772) indgår 2-3 overgrebstyper. Den hyppigst fore-

kommende kombination er udsættelse for både fysisk og psykisk vold svarende til ca. 400 sager – dette tal 

om psykisk vold skal dog læses med forbehold, idet der endnu ikke foreligger en fælles operationalisering af 

psykisk vold. Som konsekvens heraf, kan der forekomme uregelmæssigheder i, hvor ofte der registreres psy-

kisk vold i en sag. Da de aktuelle kliniske data fra børnehusene indikerer hyppig polyviktimisering, som også 

ses understøttet af forskning (Elklit, 2002; Armour et al. 2014; Vang et al. 2020), ville det med udgangspunkt 

i ovenstående være relevant at inddrage en oversigt over de sager, hvor der indgår flere typer af overgreb. Af 

forskning er der desuden fundet belæg for en ”dose-respons”-sammenhæng, hvor reaktionerne på og konse-

kvenserne af en traumatisk hændelse (som f.eks. overgreb) eller negativ livsbegivenhed, øges og intensiveres 

i takt med antallet af gange, man udsættes for en sådan hændelse (Friedman, Resick & Keane, 2013). For 

børn kan udsættelsen for en eller flere traumatiske begivenheder føre til en negativ indvirkning på deres soci-

ale, emotionelle og kognitive udvikling og barnets belastningsgrad kan derved hænge sammen med antallet 

af traumer eller overgrebstyper, det har været udsat for.  

3.1.4 Overgrebskarakter 

I Tabel 3 fremgår karakteren af det/de overgreb, som det enkelte barn har været udsat for (det/de 

specifikke overgreb, det enkelte barn har været udsat for). Overgrebskarakteren udgør de undertyper af over-

greb, som befinder sig indenfor overgrebstyperne fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgreb. Tabellen 

indeholder de variable, hvor der er registreret tilstrækkeligt med tilfælde til at lave et meningsfuldt statistisk 

udtræk til arbejdet med VfP’s rapport, der beskriver symptomer og vanskeligheder hos børn, der udredes i de 

danske børnehuse med et eller flere standardiserede assessmentredskaber fra det nationale testbatteri (Løkke-

gaard et al. 2021). De variable, hvor der er registreret ≤35 tilfælde fremgår dermed ikke af tabeloversigten, 

ligesom de ikke er medtaget i Figur 4.  

I Tabel 3 er der samlet registreret 6831 forskellige karakterer af overgreb, foruden de førnævnte 

ekskluderede variable. Disse 6831 forskellige karakterer af overgreb fordeler sig på de 3772 registrerede bør-



 

Videnscenter for Psykotraumatologi 

 

21 

 
 

 

nehussager. Dette betyder, at flere af de enkelte børn eksempelvis kan have været udsat for flere slags over-

greb, f.eks. både ”vaginalt samleje” (seksuelt overgreb) og ”kvælningsforsøg” (fysisk vold) eller andre kom-

binationer af de variable for karakterer af overgreb, som fremgår af Tabel 3.  

Tabel 3: Overgrebskarakter 

Overgrebskarakter n % Procentdel af 

sager  

(N = 3772) 

Barnet er blevet befølt under eller udenpå tøjet 426 6,2 11,3 

Barnet er blevet berørt med eller tvunget til at berøre mistænktes køns-

dele 

311 4,6 8,2 

Barnet er blevet fastholdt og/eller bundet 95 1,4 2,5 

Barnet er blevet fotograferet/filmet på en seksuel måde 76 1,1 2 

Barnet er blevet krænket via IT (fotografier/film på internettet, webcam, 

mobil) 

100 1,5 2,7 

Barnet er blevet kysset/slikket 157 2,3 4,2 

Barnet er blevet nevet, klemt og/eller kradset 281 4,1 7,4 

Barnet er blevet rusket, skubbet, hevet og/eller væltet 566 8,3 15 

Barnet er blevet udsat for analt samleje 57 0,8 1,5 

Barnet er blevet udsat for kvælningsforsøg 98 1,4 2,6 

Barnet er blevet udsat for oralt samleje 102 1,5 2,7 

Barnet er blevet udsat for penetration med fingre/genstand (vaginalt, 

analt, oralt) 

182 2,7 4,8 

Barnet er blevet udsat for vaginalt samleje 216 3,2 5,7 

Barnet er blevet slået med en genstand (f.eks. pisk, bøjle) 338 4,9 9 

Barnet har fået lussinger/smæk 1079 15,8 28,6 

Barnet har overværet vold i familien (mellem forældre, søskende)  604 8,8 16 

Barnet har været spærret inde 77 1,1 2 

Barnet har været udsat for seksuelt krænkende sprog (mundtligt/skrift-

ligt) 

84 1,2 2,2 

Barnet har været udsat for slag, spark 1314 19,2 34,8 

Barnet har været udsat for trusler om vold 305 4,5 8,1 

Nogen har blottet sig for barnet 98 1,4 2,6 

Andre typer af overgreb 265 3,9 7 

Total 6831 100  
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Tabel 3. Oversigt over karakterer af overgreb. Baseret på 3772 børnehussager. Tabellen indeholder ikke de karakterer af overgreb 

med ≤35 registrerede tilfælde. De ekskluderede variable kan ses i bilag 6.8.  

Af Tabel 3 fremgår det, at de hyppigste overgreb, som børnene har været udsat for, er: slag og/eller 

spark (n = 1314, 34,8 %), lussinger/smæk (n = 1079, 28,6 %), at overvære vold i familien (n = 604, 16 %), at 

blive rusket, skubbet, hevet eller væltet (n = 566, 15 %) og beføling under eller uden på tøjet (n = 426, 11,3 

%). Derved placerer de tre hyppigste overgreb sig under kategorien fysisk vold, mens den fjerde hyppigste 

hører under kategorien seksuelt overgreb.  

Rettes fokus kun på karakteren af de seksuelle overgreb, er de hyppigste typer, foruden beføling 

under eller udenpå tøjet, at: blive berørt med eller tvunget til at berøre mistænktes kønsdele (n = 311, 8,2 %), 

udsættelse for vaginalt samleje (n = 216, 5,7 %), penetration med fingre/genstand (vaginalt, oralt, analt) (n = 

182, 4,8 %), samt at blive kysset/slikket af mistænkte (n = 157, 4,2 %).  

Psykisk vold 

Som tidligere nævnt blev psykisk vold først en del af dataregistreringen efter 2019, hvor psykisk 

vold blev selvstændigt kriminaliseret i straffelovens §243. Når nye psykologiske fænomener eller begreber 

introduceres, uafhængig af hvor de introduceres (diagnosesystemer, lovgivning, datasæt mm.), ses efterføl-

gende ofte en længere periode, hvor praktikere må bestræbe sig på at operationalisere, implementere og iden-

tificere det nye begreb i deres nuværende praksis. Dette kan medføre tidsmæssige forskydninger i, hvornår 

vedtagelsen af en ny overgrebstype, som eksempelvis psykisk vold, reelt set kan betragtes som værende me-

ningsfuldt implementeret i praksis. Dette skyldes, at det tager tid for forskere og praktikere at finde måder, 

hvorpå de meningsfuldt i praksis kan beskrive, måle, undersøge eller afdække det nye begreb så pålideligt og 

validt som muligt.  

Dette har også været tilfældet for implementeringen af variable, der skal afdække psykisk vold i bør-

nehusenes dataregistrering. I mindre omfang end det er tilfældet for fysisk vold og seksuelle overgreb, er va-

riable, der har til formål at afdække psykisk vold og beskrive karakteren af disse overgreb, registreret. I data-

sættets variable kan psykisk vold aktuelt registreres under ”barnet er blevet udsat for nedladende handlin-

ger/adfærd”, ”barnet har været vidne til psykisk vold eller fysisk vold”, ”barnet har været udsat for nedla-

dende tale”, ”barnet er blevet truet/skræmt”, ”barnet er blevet udsat for kontrol og overvågning”, ”barnet er 

blevet udsat for følelsesmæssig forsømmelse”, ”barnet er blevet udsat for forældrefremmedgørelse”, ”barnet 

er blevet udsat for manipulation”, ”barnet er blevet udsat for udnyttelse”, ”barnet er blevet udsat for isolation 

(social)” og ”barnet har været udsat for trusler om vold”. Derudover er der, som tidligere nævnt, blevet tilfø-

jet yderligere tre variable i december 2020. Ud fra de variable, som fremgår af indeværende datasæt, er det 

dog kun variablen ”barnet har været udsat for trusler om vold” (n = 305, 4,5 %), som udgør en så væsentlig 

andel af sagerne, at den er medtaget i det dataudtræk, som fremgår af Tabel 3. Årsagen til dette kan være, at 
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variablen også indgår under overgrebstypen fysisk vold. De variable, som ikke er medtaget i dataudtrækket, 

fremgår af bilag 6.8.   

Det tyder derfor på, at der fortsat eksisterer en udfordring i at få identificeret, nuanceret og registre-

ret de typer af psykisk vold, som det enkelte barn har været udsat for eller kan udsættes for. Den udfordring, 

der ses i relation til registrering af psykisk vold, tydeliggøres ligeledes under variablen ”andre typer af over-

greb”, hvor der er registreret 265 tilfælde svarende til 4 % af alle overgreb. Dette er bemærkelsesværdigt, da 

der allerede indgår 40 variable, som muliggør en beskrivelse af karakteren af det/de fysiske, psykiske og sek-

suelle overgreb, barnet har eller kan være udsat for. Eksempelvis indgår der beskrivelser såsom nedladende 

tale, omsorgssvigt og social kontrol, der allerede helt eller delvist inkluderet i følgende variable om psykisk 

vold ”barnet har været udsat for nedladende tale”, ”barnet er blevet udsat for nedladende handlinger/adfærd”, 

”barnet er blevet udsat for følelsesmæssig forsømmelse” og ”barnet er blevet udsat for kontrol og overvåg-

ning”. Årsagen til hyppig anvendelse af variablen ”andre typer af overgreb” til beskrivelse af sager med psy-

kisk vold kan dog være forklaret ved, at variable for psykisk vold ikke har været implementeret i hele den 

periode, datasættet dækker over (1/1-2019 til 31/12-2020). Tidspunktet for implementering af variable med 

psykisk vold fremgår hverken af årsstatistikken fra 2019 eller Vejledning til Børnehus IT. 

Hyppig anvendelse af variablen ”andre typer af overgreb” kan dog også tyde på, at de nuværende 

variable opleves uoverskuelige, mangelfulde eller er uklare for børnehusmedarbejderne, når registreringen 

skal finde sted. I de nuværende variable ses eksempelvis store overlap mellem variablene ”barnet har været 

vidne til psykisk vold eller fysisk vold” og ”barnet har overværet vold i familien”, og de er på grænsen til at 

udtrykke samme karakter af overgreb. Dette særligt, hvis første variabel (”barnet har været vidne til psykisk 

eller fysisk vold”) skal beskrive et overgreb, barnet har været vidne til i familien – dette fremgår dog ikke 

eksplicit. Det fremgår samtidig ikke, hvorvidt variablen ”barnet har overværet vold i familien” dækker over 

både psykisk og fysisk vold. Der ses også overlap mellem variablene ”barnet er blevet truet/skræmt” og hen-

holdsvis ”barnet er blevet udsat for trusler om vold” samt ”barnet et blevet truet med et våben”. Ligesom va-

riablene ”barnet er blevet fotograferet/filmet på en seksuel måde” og ”barnet er blevet krænket via IT (foto-

grafier/film på internettet, webcam, mobil” ligeledes har store overlap. Det bør dermed tydeliggøres og spe-

cificeres, hvordan førnævnte variable adskiller sig fra hinanden. Overlap mellem variable er problematiske, 

da det blandt andet kan være medvirkende til forvirring i forbindelse med registreringen af BIT-data, ligesom 

det kan medvirke til at kvaliteten af registreringen forringes, og at registreringen ikke opleves som menings-

fuld for medarbejderne i børnehusene.  

Flere eller færre variable?  

Tilstedeværelsen af variable, der helt eller delvist er dækket af andre variable kan tyde på flere for-

skellige ting. Det kan illustrere et ønske om at få tilføjet så mange nuancer eller informationer som muligt i 

datasættet, hvilket ud fra børnehusets kerneopgave er en meningsfuld tilgang til undersøgelsen af barnet. Det 

kan dog vise sig at være problematisk i praksis, hvis variablene i et datasæt bliver så omfangsrige, at flere 
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variable beskriver det samme, eller at variablene er så tvetydige i deres formulering, at det bliver svært at 

skelne dem fra hinanden. Derfor skal tilføjelsen af variable hele tiden holdes op mod den praktiske og kvali-

tative oplevelse med registreringen, således praktikere ikke føler sig overvældet af for mange mulige variable 

og derfor risikerer at registrere mangelfuldt eller sporadisk.  

At den samme oplysning om overgrebets karakter kan kategoriseres under forskellige variable, kan 

muligvis have årsag i en løbende eller usystematisk tilføjelse af variable til datasættet, og det kan medføre, at 

registreringen kan være forvirrende, skabe tvivl eller fremstå uoverskuelig. Det kan jf. ovenstående betyde, 

at det i praksis kan opleves mere overskueligt at registrere oplysningerne om overgrebet under variablen ”an-

dre typer af overgreb” frem for at gennemsøge de allerede eksisterende variable om eksempelvis psykisk 

vold og blive i tvivl om, hvor oplysningen egentlig skal registreres. Denne udfordring og eventuelle tendens 

betyder dog også, at kompleksiteten og karakteren af den psykiske vold kun registreres i begrænset omfang, 

ligesom det i analysen af de registrerede variable ikke bliver muligt at udlede væsentlig information om de 

psykiske overgreb, som det pågældende barn har været udsat for.  

Som nævnt i rapportens forord, er det dog ingen psykometrisk let opgave at konceptualisere og af-

dække komplekse psykologiske fænomener såsom karakteren af forskellige overgreb eller de psykologiske 

reaktioner herpå. Det er derfor heller ikke en let opgave at udvælge variable til formålet. Kompleksiteten i 

børnehussagerne taler dog for tilføjelsen af mange variable, når kerneopgaven er en dybdegående udredning 

af barnets trivsel og behov. Med dette som udgangspunkt giver det god mening at tilføje mange variable, der 

overlapper eller minder om hinanden, men som alligevel adskiller sig marginalt (f.eks. ”barnet er blevet ud-

sat for følelsesmæssig forsømmelse”, ”barnet er blevet udsat for forældrefremmedgørelse” og ”barnet er ble-

vet udsat for isolation (social)”), fordi de forhold, der skal afdækkes og beskrives, ofte er komplekse og man-

gefacetterede.  

Organisering af variable 

Efter psykisk vold blev kriminaliseret i 2019, er psykisk vold blevet operationaliseret i Børnehus 

IT, hvormed psykisk vold pr. december 2020 kan beskrives gennem 14 variable (Socialstyrelsen, 2020). På 

nuværende tidspunkt er variablene til beskrivelse af overgrebets karakter derfor opdelt efter, hvorvidt de be-

skriver og relaterer sig til ”fysisk vold”, ”psykisk vold” og/eller ”seksuelle overgreb”. Denne opdeling bidra-

ger til en større overskuelighed, når medarbejderne i børnehusene skal registrere BIT-data. På nuværende 

tidspunkt er de variable, som relaterer sig til de tre overgrebstyper dog ordnet i tilfældig rækkefølge, hvor-

med det må antages, at en mere systematisk rækkefølge for variablene formentlig kan lette registreringsarbej-

det yderligere. 

Som tidligere nævnt kan der dog opstå tvivl om, hvorvidt nogle af variablene relaterer sig til psy-

kisk eller fysisk vold. Eksempelvis indgår variablen ”barnet har været udsat for trusler om vold” både under 

kategorien ”fysisk vold” og ”psykisk vold”. Ligesom variablen ”barnet har overværet eller overhørt vold i 

hjemmet” under ”fysisk vold” og ”barnet har været vidne til psykisk vold eller fysisk vold” under ”psykisk 
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vold” er tæt på at være udtryk for det samme. En mulig måde, hvorpå det kan vurderes, hvilke variable til 

beskrivelse af overgrebets karakter der bør befinde sig indenfor de tre kategorier for overgrebstype (fysisk 

vold, psykisk vold og seksuelle overgreb), kan være at gøre brug af forskellige analyser, der kan undersøge 

denne placering nærmere i et datasæt, hvor alt data er tastet efter den endelige operationalisering af psykisk 

vold, er foretaget i Socialstyrelsen og i børnehusene. Sådanne analyser kunne understøtte, om de enkelte va-

riable er placeret korrekt under hhv. ”fysisk vold” eller ”psykisk vold”. En anden mulig hjælp til revidering 

af de nuværende variable kunne være at lade sig inspirere af eksisterende skalaer for henholdsvis fysisk, psy-

kisk og seksuel vold, såsom selvrapporteringsskemaet Childhood Trauma Questionnaire (CTQ; Bernstein & 

Fink, 1998). I forbindelse med udarbejdelsen af dette skema og den forkortede version, CTQ-SF (Bernstein 

et al., 2003; Bernstein & Fink, 2011), er der blevet foretaget en række faktoranalyser, der undersøger, hvor-

dan de forskellige oplevelser (karakterer af overgreb) grupperer sig under de forskellige typer af overgreb 

(fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt; Kongerslev et al. 2019). Anvendelsen af 

spørgsmål og skalaer fra et sådant skema ville samtidig kunne bidrage til større indsigt i, hvordan barnets 

psykiske symptomer og vanskeligheder kan relatere sig til de karakterer af overgreb, som barnet har været 

udsat for. Det vil naturligvis fortsat være medarbejderen, der registrerer og ikke den udsatte selv.  

Polyviktimisering 

Gennem egen analyse af BIT-data fremgår det af Figur 4, at barnet i enkelte sager er blevet udsat for 

op mod 15 forskellige karakterer af overgreb inden for overgrebstyperne fysiske, psykiske og seksuelle over-

greb. Analysen og figuren er dog kun baseret på de overgrebskarakterer, der er kodet fra Tabel 3 om overgre-

bets karakter, da der, som tidligere nævnt, i flere variable (typisk dem, som relaterer sig til psykisk vold), er 

for få registrerede tilfælde til meningsfuldt statistisk udtræk. Derfor er det ikke alle overgrebskarakterer, som 

er repræsenteret i Figur 4. Nogle børn kan derfor have været udsat for overgreb af flere karakterer, end det 

fremgår af figuren (dvs. dem der er ekskluderet fra statistisk analyse). 
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Figur 4: Antal forskellige karakterer af overgreb fordelt på børnehussager 

 

Figur 4. Baseret på 3772 børnehussager i afsluttet i perioden 1/1 2019- 31/12 2020.  

Figuren indeholder kun de typer af overgreb, der er kodet i Tabel 3, og de karakterer af overgreb med ≤35 registrerede 

tilfælde indgår derfor ikke. Nogle børn kan derfor have været udsat for flere karakterer af overgreb, end det fremgår af 

figuren. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

Sammenlagt fremgår det af Figur 4, at barnet i 81,7 % af sagerne (n = 3081) er blevet udsat for to 

eller flere overgreb af forskellig karakter, foruden de overgreb, som er registreret under kategorien ”andre 

typer af overgreb”. Ligesom der i 198 af sagerne (5,2 %) er tale om, at barnet har været udsat for fem eller 

flere overgreb af forskellige karakter. Som tidligere nævnt er det relevant at klarlægge, hvilke typer af over-

greb barnet har været udsat for, herunder også karakteren af overgrebene, da sværhedsgraden og naturen af 

traumeeksponeringen kan have betydning for de vanskeligheder, der kan opstå hos barnet som følge af over-

grebet.    

3.2 Oplysninger om mistænkte  

3.2.1 Konkret mistanke 

Tabel 4 angiver, hvorvidt der forud for de registrerede børnehussager har været tale om en konkret 

mistanke om vold (både fysisk og psykisk) eller seksuelle overgreb. I 96,7 % af sagerne har der været tale 

om en konkret mistanke, mens det i 0,4 % af sagerne er angivet, at der ikke har været en konkret mistanke 

forud for sagen. I én enkelt sag vides det ikke, hvorvidt der har været en konkret mistanke eller ej, mens der i 

118 sager, svarende til 3,1 % ikke er registreret, hvorvidt der er en konkret mistanke eller ej. Af datasættet 

kan det ikke med sikkerhed udledes, hvorvidt der i de 118 uregistrerede sager blandt de involverede fagper-

soner har været en viden eller en mistanke eller ej, som ikke er blevet registreret, eller om fagpersonerne slet 

ikke har haft kendskab til en forudgående mistanke i sagen, og derfor undladt at registrere noget. Selv hvis 

691

1316

935

442

190
107 91

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 mere end 6

A
n
ta

l 
b

ø
rn

Antal forskellige karakterer af overgreb som barnet har været udsat for



 

Videnscenter for Psykotraumatologi 

 

27 

 
 

 

det i sagerne var ukendt for de involverede fagpersoner, hvorvidt der havde været tale om en forudgående 

mistanke eller ej, er det bemærkelsesværdigt, at sagerne ender som uregistreret, idet der i variable for mis-

tanke er muligheden for at angive ”ved ikke”. Denne variabel er imidlertid ikke anvendt. Det kan derfor indi-

kere, at den manglende registrering er en forseelse af praktikerne, men det kan også indikere, at praktikerne 

ikke oplever tabellens variabel ”ved ikke” som dækkende eller relevant for de sager, hvor de ikke har regi-

streret data om sagen. Havde det i sagerne været tilfældet, at der forelå en viden om en forudgående mistanke 

eller ej, ville registreringen med de korrekte variable ”ja/nej” være optimal, da en fuldstændig registrering 

bidrager til en mere sikker viden om, hvilke sager, der behandles i de danske børnehuse. 

Tabel 4: Konkret mistanke  

Konkret mistanke n % 

Nej 5 0,1 

Ja 3648 96,7 

Ved ikke 1 ,0 

Total 3654 96,9 

Missing 118 3,1 

Total 3772 100 

Tabel 4. Oversigt over konkrete mistanke. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Kilde: Børne-

hus IT, Socialstyrelsen. 

3.2.2 Mistænktes køn 

Kønnet på mistænkte fremgår af Tabel 5. I 68,4 % af sagerne (n = 3167), er mistænkte en 

dreng/mand, mens det i 31,4 % af sagerne (n = 1452) er en pige/kvinde. I 3,2 % af sagerne (n = 121) er den 

mistænktes køn ikke angivet. Årsagen til dette er ukendt.  

Ud fra egen analyse af BIT-data fremgår det, at der sammenlagt er 4630 mistænkte personer 

(dreng/mand = 3167, pige/kvinde = 1452, ukendt køn = 11). Dette betyder, at der i nogle sager er flere mis-

tænkte. Gennem egen behandling af data er der derfor i nedenstående tabel oprettet en oversigt over de sager, 

hvori der indgår flere mistænkte enten af samme eller forskelligt køn med det formål at tydeliggøre omfanget 

af sager, hvori der er flere mistænkte for overgreb på det enkelte barn.   

Tabel 5: Mistænktes køn 

Mistænktes køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Total 

n % n % n % total 

Sager med 1 mistænkt 613 22,3 2139 77,7 2753 59,5 

Sager med 2 mistænkte 758 46,4 865 53 1632 35,2 
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Sager med 3 mistænkte 62 36,2 108 63,2 171 3,7 

Sager med ≥4 mistænkte 19 25,7 55 74,3 74 1,6 

Total 1452 31,4 3167 68,4 4630  

Missing  121 3,2 

Tabel 5. Mistænktes køn fordelt på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Ovenstående opdeling af sager 

med flere mistænkte er sket gennem manuel analyse i SPSS, og sager med flere mistænkte er dermed ikke registreret som variable i 

Børnehus IT. Samlet antal mistænkte personer = 4630, heraf 3167 mænd og 1452 kvinder. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

Af tabel 6 fremgår det, at der i 793 af sagerne (21 %) indgår begge køn som mistænkte i sagen, mens 

der i 89 sager (2,3 %) er flere mistænkte af samme køn (kvinder = 0,3 %, mænd = 2 %). Det vides dog ikke, 

hvordan antallet af mistænkte mere konkret fordeler sig blandt de enkelte sager, da der på nuværende tids-

punkt ikke foretages en registrering af de børnehussager, hvor der er flere mistænkte. Dette kunne dog være 

en relevant tilføjelse til den nuværende registrering af BIT-data, da information om, hvorvidt der i barnets 

sag optræder flere mistænkte personer, enten af samme eller forskelligt køn, er en væsentlig oplysning i af-

dækningen af traumehistorikkens karakter, ligesom det bidrager til en helhedsforståelse for omfanget af trau-

meeksponering i det enkelte barns sag. Samtidig kan disse oplysninger være relevante ift. registreringen af 

den/de mistænktes relation til barnet, som registreres i Tabel 7 ”Mistænktes relation”.  

Tabel 6: Sager med mistænkte af samme eller begge køn 

Antal sager med mistænkte af samme eller begge køn Begge køn Samme køn 

Kun kvinder Kun mænd 

Sager med 2 mistænkte 732 12 57 

Sager med 3 mistænkte 49 0 16 

Sager med ≥4 mistænkte 12 0 4 

Total 793 12 77 

% af 3772 børnehussager 21 0,3 2 

Tabel 6: Oversigt over antal sager hvor der er flere mistænkte enten af samme eller begge køn. Baseret på 3772 børnehussager afslut-

tet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen.  

3.2.3 Mistænktes relation 

Tabel 7 dokumenterer, hvilken relation mistænkte har haft til barnet i den enkelte sag. Dette er for-

søgt beskrevet gennem 29 variable, herunder med én variabel, som kan anvendes, hvis mistænktes relation til 

barnet ikke kendes.  
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Tabel 7: Mistænktes relation til barnet  

Mistænktes relation til barnet n % Procentdel af sager 

(N = 3772) 

Ansat i barnets fritidstilbud 3 0,1 ,08 

Ansat i barnets SFO/fritidshjem/klub 8 0,2 0,2 

Ansat på barnets aflastnings- eller anbringelsessted  5 0,1 0,1 

Barn/ung på barnets aflastnings- eller anbringelsessted 27 0,6 0,7 

Ansat på barnets skole 35 0,7 0,9 

Ansat i barnets døgninstitution  37 0,8 1 

Mor  1335 28,4 35,4 

Far 1966 41,8 52,1 

Biologisk søskende 84 1,8 2,2 

Bedstemor 15 0,3 0,4 

Bedstefar 45 1 1,2 

Anden person i familien (farbror, morbror, moster, faster, 

onkel, tante, fætter, kusine mv.) 

69 1,5 1,8 

Stedmor 47 1 1,2 

Stedfar 344 7,3 9,1 

Stedsøskende 35 0,7 0,9 

Halvsøskende 17 0,4 ,5 

Stedbedstemor 1 ,0 ,03 

Stedbedstefar 19 0,4 0,5 

Forhenværende kæreste til et af barnets forældre  53 1,1 1,4 

Plejemor 13 0,3 0,3 

Plejefar 18 0,4 0,5 

Kæreste eller tidligere kæreste  31 0,7 0,8 

Person i barnets øvrige netværk (klassekammerat, nabo, be-

kendt fra fritidsaktivitet mv.) 

131 2,8 3,5 

Person i barnets forældres netværk 93 2 2,5 

Ven/kammerats forældre 9 0,2 0,2 

Ven/kammerat 51 1,1 1,4 

Internetbekendtskab 39 0,8 1 

Ukendt for barn 32 0,7 0,8 

Relation vides ikke  16 0,3 0,4 
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Total 4578 97,3  

Missing 126 2,7  

Total 4704 100  

Tabel 7. Oversigt over mistænktes relation til barnet. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. 

Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen 

Den hyppigst forekommende relation mellem mistænkte og barn er tilfælde, hvor mistænkte er bar-

nets forælder. I 52,1 % af sagerne (n = 1966) har mistænkte været barnets far, mens mistænkte i 35,4 % af 

sagerne (n = 1335) har været barnets mor. Foruden barnets biologiske forældre, er de hyppigste relationer til 

barnet henholdsvis stedfar (9,1 %, n = 344), person i barnets øvrige netværk (klassekammerat, nabo, bekendt 

fra fritidsaktivitet mv.; 3,5 %, n = 131), person i barnets forældres netværk (2,5 %, n = 93), biologisk sø-

skende (2,2 %, n = 84) og anden person i familien (farbror, morbror, faster, moster, onkel, tante, fætter, ku-

sine osv.; 1,8 %, n = 69).  

Det fremgår dog også, at der i 3,3 % af sagerne (n = 126) ikke er registreret, hvilken relation mis-

tænkte har til barnet, mens relationen i 0,4 % af sagerne (n = 16) er angivet som ukendt. Der er derfor en be-

tydningsmæssig andel, hvor relationen til mistænkte ikke er angivet eller er ukendt, hvilket er problematisk i 

forhold til tidlig opsporing og identifikation af overgreb på børn. Det giver også anledning til overvejelser 

om grundigheden af den undersøgelse og afdækning, der er foretaget i disse sager, når central information, 

som mistænktes relationen til barnet, ikke er tilgængelig. Dette medfører, at Tabel 7 ikke nødvendigvis teg-

ner et fuldstændigt eller retvisende billede af, hvilken relation mistænkte typisk har til barnet, idet der kan 

være tilfælde, hvor registreringen er mangelfuld. Hvad den manglende registrering eller manglende informa-

tion konkret skyldes er ukendt. Megen forskning har undersøgt karakteren af relationerne mellem krænker og 

offer (f.eks. Ullmann, 2008), og med afsæt i dette, vurderes det, at mistænktes relation til barnet burde kunne 

registreres ud fra kategoriens aktuelle variable.   

Tvetydige formuleringer i variable 

Om end det ud fra kategoriens aktuelle variable burde være muligt at registrere alle typer af relatio-

ner, kan en mulig forklaring på den manglende registrering være, at der blandt medarbejderne er tvivl eller 

usikkerhed om, hvad de enkelte variable dækker over. Der er flere eksempler på variable, der er tvetydigt 

formuleret, hvilket kan give anledning til tvivl om deres brug:  

Indledningsvist, kan der opstå forvirring i relation til variablene ”ansat i barnets fritidstilbud” og ”an-

sat i barnets SFO/fritidshjem/klub”, da det kan være svært at skelne mellem et fritidstilbud og f.eks. en klub 

eller SFO. Hvis der med fritidstilbud menes sport- eller hobbyaktiviteter som spejder, sportsaktivitet, ridning 

eller lignende kunne dette med fordel angives i parentes, så forskellen tydeliggøres og variablene ikke forstås 

som dubletter. En lignende tvivl kan opstå ved, hvordan mistænkte fra institutioner skal registreres. Til dette 

er der to mulige variable, navnlig ”ansat på barnets aflastnings- eller anbringelsessted” eller ”ansat i barnets 
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døgninstitution”. Her består udfordringen i, at døgninstitutioner i gængs tale også kan beskrives som anbrin-

gelsessteder, hvorfor disse variable kan risikeres at opfattes som dubletter. Disse to variable kunne derfor 

med fordel kombineres eller omformuleres for at tydeliggøre forskellene mellem variablene.  

Ligeledes kan der opstå tvivl om, hvorvidt variablen ”kæreste eller tidligere kæreste” dækker over en 

kæreste eller forhenværende kæreste til barnet/den unge eller forældrene. Variablen ”forhenværende kæreste 

til et af barnets forældre” indgår ydermere som en separat variabel, hvilket kan bidrage yderligere til forvir-

ring i registreringen. Et bud på en tydeliggørelse af forskellene mellem disse to variable kunne være at ændre 

variablene henholdsvis til ”forhenværende kæreste/kæreste til barnet/den unge” og ”forhenværende kære-

ste/kæreste til et af barnets forældre”.  

Variablene beskrevet med titlerne bedstemor/bedstefar kan også være misvisende, da denne beteg-

nelse både kan dække over biologiske og ikke-biologiske relationer. Disse variable kunne derfor eventuelt 

ændres til henholdsvis ”farmor/mormor” og ”farfar/morfar”, ligesom variablene ”stedbedstefar”/”stedbedste-

mor” ligeledes kunne udskiftes til ”stedfarmor/stedmormor” og ”stedfarfar/stedmorfar”. Dette ville mulig-

gøre en tydeligere registrering af både biologiske og en ikke-biologiske relationer.  

I variablen ”person i barnets øvrige netværk” er det i parentes udspecificeret, hvilke relationer, vari-

ablen kan dække over. Variablen inkluderer f.eks. ”klassekammerat”, hvilket kan skabe forvirring eller føre 

til, at den opfattes som en dublet, da der i forvejen indgår en anden variabel kaldet ”ven/kammerat”. Dette 

kan betyde, at der ikke nødvendigvis sker en systematisk registrering af informationen ud fra de aktuelle va-

riable, da der er flere eksempler på tilfælde, hvor den samme relation til barnet kan registreres under flere 

variable. Dubletter i variablene kan ikke blot skabe tvivl hos medarbejderen ved registrering, men kan også 

give usikkerheder, når variablene anvendes i forskningsøjemed.  

Tydeliggørelse eller udspecificering af variablene kan gøres ved brug af eksempler i parentes, som 

det allerede er gjort i enkelte variable, f.eks. ”person i barnets øvrige netværk”. Brug af parenteser er for-

drende for en korrekt registrering og forståelse af variablene, hvorfor en mere systematisk brug af parenteser 

med fordel kunne implementeres blandt flere af de nuværende variable. Dette ville kunne bidrage til en mere 

strømlinet forståelse og brug af variablene, dog synes en større revidering af variablene mere anbefalelses-

værdigt, idet flere af kategoriens variable er tvetydigt eller vagt formulerede. Ved en revidering kan eksiste-

rende dubletter fjernes og kvaliteten af variablenes formuleringer højnes, således usikkerhed og tvivl om bru-

gen af variablene reduceres.  

3.3 Oplysninger om problemer i hjemmet 

I Tabel 8 ses en oversigt over de oplysninger, som børnehusene har registreret om problemer i bar-

nets hjem. Sammenlagt indgår 15 variable herunder variablen ”andre problemer”, som inkluderer de proble-

mer, der ikke er beskrevet under de øvrige variable. I alt er der registreret 7846 problemer i hjemmet, uden at 
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det er ekspliciteret i data, i hvor stor en del af de 3772 registrerede børnehussager, børnehuset har oplysnin-

ger om, at barnet oplever mere end ét problem i hjemmet. I 11,4 % af sagerne (n = 430) er det registreret, at 

børnehuset ikke har kendskab til, at barnets familie/hjem er karakteriseret af de forhold, som er angivet i de 

øvrige variable. Det er dog uklart om variablen dækker over, at der ikke eksisterer nogle problemer i hjem-

met, eller om de aktuelle variable ikke er dækkende for de typer af problemer, der ses i barnets hjem. Der 

kan dog også sås tvivl om, hvorvidt variablen dækker over, at børnehuset ikke har kendskab til problemerne i 

hjemmet. Dette må dog antages ikke at være tilfældet, da der allerede eksisterer en variabel kaldet ”det vides 

ikke, hvilke problemer der ses i hjemmet”. Den nuværende formulering af variablen ”børnehuset har ikke 

kendskab til at barnets familie/hjem er karakteriseret af disse forhold” er derfor problematisk, da der kan op-

stå tvivl om, hvordan registreringen skal udføres. I forlængelse heraf, fremgår det i Tabel 8 yderligere under 

variablen ”missing”, at der i 100 sager ikke er angivet, hvilke oplysninger, der foreligger, om problemer i 

hjemmet. Dette til trods for, at der er flere muligheder for at registrere både ”børnehuset har ikke kendskab 

til, at barnets familie/hjem er karakteriseret af disse forhold”, ”det vides ikke hvilke problemer, der ses i 

hjemmet” eller ”andre problemer” foruden de allerede eksisterende variable. Årsagen til den manglende regi-

strering er ukendt.  

Foruden ovenstående problematik kan det være udfordrende at afkode præcist, hvilken viden de en-

kelte variable har til hensigt at dokumentere, og hvad der definerer hver enkelt variabel. Eksempelvis er der 

ingen retningslinjer for, hvad der karakteriseres som ”mange flytninger” eller ”højt konfliktniveau”, hvormed 

registreringen risikerer at bero på en subjektiv tolkning, som kan variere fra kliniker til kliniker.  

Tabel 8: Oplysninger om problemer i hjemmet 

Oplysninger om problemer i hjemmet n % Procentdel af sager  

(N = 3772) 

Børnehuset har ikke kendskab til at barnets familie/hjem er 

karakteriseret af disse forhold 

430 5,4 11,4 

Dødsfald 122 1,5 3,2 

Skilsmisse 86 1,1 2,3 

Mange flytninger 339 4,3 9 

Fysisk sygdom 457 5,8 12,1 

Psykisk sygdom 880 11,1 23,3 

Svag tilknytning til arbejdsmarkedet 782 9,8 20,7 

Højt konfliktniveau i hjemmet 1682 21,2 44,6 

Vold i hjemmet 1092 13,7 29 

Misbrug af alkohol eller stoffer 521 6,6 13,8 

Kriminalitet 165 2,1 4,4 
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Seksuelt grænseoverskridende adfærd 178 2,2 4,7 

Seksuelle overgreb  193 2,4 5,1 

Det vides ikke hvilke problemer der ses i hjemmet 650 8,2 17,2 

Andre problemer  269 3,4 7,1 

Total 7846 98,7  

Missing 100 1,3  

Total 7946 100  

Tabel 8. Oplysninger om problemer i barnets hjem. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Kilde: 

Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

I kraft af, at der overordnet skelnes mellem fysisk og psykisk vold i de typer af overgreb, som barnet 

kan udsættes for, er det samtidig også uklart, hvorvidt variablen ”vold i hjemmet” dækker over både fysisk 

og psykisk vold, eller kun repræsenterer tilstedeværelsen af fysisk vold i hjemmet. Denne manglende nuan-

cering kan være udtryk for, at variablen ikke er tilstrækkeligt opdateret efter tilføjelsen af psykisk vold i 

2019, hvorfor en gennemgang af de nuværende variable anbefales. 

Generelt er der også uklarhed om, hvorvidt problemerne i hjemmet primært har relation til forældre 

og omsorgspersoner, eller om de også har relation til eksempelvis søskende. Eksempelvis kan spørgsmålet 

om, hvorvidt kriminalitet og misbrug er en del af hjemmet være væsentligt at nuancere yderligere for at få 

oplysninger om, hvem misbrugs- eller kriminalitetsproblematikken tilhører (søskende eller omsorgsperso-

ner). Det lader samtidig til, at der er uklarhed om, hvorvidt denne variabel også inkluderer tidligere misbrug i 

hjemmet, da dette i nogle tilfælde er angivet under variablen ”andre problemer”. Det vides desuden fra forsk-

ning, at børn med funktionsnedsættelser af både psykisk og fysisk karakter er i øget risiko for at blive udsat 

for overgreb (Holt, Christoffersen, Poulsen, Bengtsson & Bach, 2017), hvorfor det er relevant at overveje, 

hvorvidt variablen ”fysisk sygdom” og ”psykisk sygdom” også bør inkludere barnet selv.  

I 269 sager (3,4 %) må problemerne i hjemmet antages at være vurderet til ikke at være inkluderet i 

de øvrige variable, hvorfor disse sager er registreret under ”andre problemer”. Af eksempler på problematik-

ker beskrevet under denne variabel er: økonomiske vanskeligheder, æresrelaterede konflikter, omsorgssvigt, 

psykisk vold, skoleskift, flygtningebaggrund, anbringelse, skilsmisse mv. Det kan desuden være problema-

tisk, at mange af disse registrerede ”problemer i hjemmet” registreres under ”andre problemer”, idet de er 

omfattet af andre eksisterende variable i denne del eller andre dele af datasættet. Dette gør sig gældende for 

registreringen af skilsmisse, der kan registreres selvstændigt i BIT. Derudover er de manuelle indtastninger 

om problemer i hjemmet ”psykisk vold” og ”omsorgssvigt” omfattet under registreringen om ”overgrebska-

rakter”. Registreringen af disse informationer kan derfor opleves som dobbeltarbejde eller tyde på, at den nu-

værende registrering af problemer i hjemmet er udfordrende for nogle respondenter. Dette kan skyldes, at der 

netop er uklarhed om afgrænsningen af de enkelte variable, at den enkelte medarbejder ikke oplever at have 

nok tid til en grundig registrering eller oplever mangel på meningsfuldhed med registreringen.  
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Oplysninger om, at barnet er fra en familie med flygtningebaggrund, bør desuden ikke kategoriseres 

som et problem i hjemmet, men som demografisk information. Det er et relevant opmærksomhedspunkt, idet 

børn fra familier med flygtningebaggrund er i høj risiko for traumeeksponering, eksempelvis gennem ople-

velser før, under eller efter flugt, eller intergenerationel traumatisering (Sangalang & Vang, 2019). Dette gør 

barnet og familien mere sårbar og udsat, men bør ikke adresseres som værende et ”problem i hjemmet”. 

Sammen med oplysninger om skoleskift, anbringelse mv., kunne flygtningeforhold mere hensigtsmæssigt i 

stedet registreres under oplysninger vedr. barnets baggrund (demografi).   

 

3.4 Tegn og reaktioner efter overgreb  

Af Tabel 9 fremgår de registrerede tegn eller reaktioner, som barnet har udvist efter overgreb i de 

3772 registrerede børnehussager. Det bør dog overvejes, om denne registrering bør skal baseres på eventuel 

testning (med standardiserede og validerede måleredskaber) og oplysninger fra sagen i øvrigt (lægelig under-

søgelse, politiefterforskning, samtale med barnet, klinisk indtryk af barnet mm.), da der eksisterer velafprø-

vede måleredskaber til at vurdere en del af disse tegn og reaktioner, og som allerede anvendes i børnehuse-

nes udredninger.  

Tabel 9: Tegn og reaktioner  

Tegn og reaktioner n % Procentdel af sager  

(N = 3772) 

Andet 368 2,1 9,8 

Appetitændring (nedsat eller øget appetit) 280 1,6 7,4 

Der er ikke registreret særlige tegn/reaktioner hos 

barnet 

213 1,2 5,6 

Dissociation 265 1,5 7 

Forhøjet stressniveau 1232 7,1 32,7 

Fysiske skader fra overgreb 158 0,9 4,2 

Indelukkethed, isolation 741 4,3 19,6 

Invaderende erindringer 814 4,7 21,6 

Kritisk selvopfattelse 920 5,3 24,4 

Lav impulskontrol 676 3,9 17,9 

Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne 100 0,6 2,7 

Misbrug af alkohol og stoffer 68 0,4 1,8 

Opmærksomheds- og koncentrationsbesvær 982 5,7 26 

Regressiv adfærd 282 1,6 7,5 
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Seksualiserende adfærd 142 0,8 3,8 

Seksuelt grænseoverskridende adfærd 104 0,6 2,8 

Selvmordstanker eller selvmordsforsøg 271 1,6 7,2 

Selvskadende adfærd (cutting o.lign.) 235 1,4 6,2 

Somatiske symptomer 871 5 23,1 

Søvnvanskeligheder 951 5,5 25,2 

Tillidsvanskeligheder 943 5,5 25 

Trist, fortvivlet 1097 6,3 29,1 

Udadreagerende adfærd 663 3,8 17,6 

Uheld ved vandladning/afføring 129 0,.7 3,4 

Undgåelsesadfærd 1583 9,2 42 

Vanskeligheder med kropslig kontakt 239 1,4 6,3 

Ved ikke 816 4,7 21,6 

Vred, verbalt aggressiv 946 5,5 25,1 

Ængstelighed 1129 6,5 29,9 

Total 17218 99,6  

Missing 62 0,4  

Total 17280 100  

Tabel 9. Oplysninger om tegn og reaktioner hos barnet. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. 

Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

Organisering   

Tabellens variable er på nuværende tidspunkt ikke organiseret ud fra en særlig systematik, hvilket 

kan få registreringsprocessen til at fremstå mere langsommelig og uoverskuelig. Ved at foretage en mere in-

tuitiv organisering, kan det derfor bidrage til, at registreringen for den enkelte medarbejder bliver mere over-

skuelig, idet variablene er organiseret mere meningsfuldt.  

Der er flere mulige forslag til en mere intuitiv organisering. Det første forslag er en alfabetisk orga-

nisering, som ville kunne gøre det nemmere at navigere i listen over tegn og reaktioner efter overgreb. Denne 

organisering er relativt nem at implementere, men bidrager ikke nødvendigvis med en mere meningsfuld re-

gistrering. Et andet forslag til en alternativ organisering kunne derfor være at organisere variablene efter ka-

rakteren af barnets tegn og reaktioner – eksempelvis grupperet efter fysiske, kognitive, følelsesmæssige og 

adfærdsmæssige reaktioner. På den måde ville klinikeren kunne navigere ud fra sin psykologfaglige viden 

om traumemanifestationer og hurtigere, mere intuitivt finde den relevante kategori, hvor information om bar-

nets tegn og reaktioner, skal registreres.  

Uklarhed i brug og formulering af variable 
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Barnets tegn og reaktioner er beskrevet gennem 29 variable herunder 26 variable med reaktioner og 

tre variable til tilfælde, hvor der enten ikke er registreret særlige reaktioner hos barnet efter overgreb, hvor 

der ikke er viden om barnets reaktioner (”ved ikke”) eller tilfælde, hvor barnets tegn og reaktioner ikke er 

omfattet af de 28 resterende variable (”andet”). I 4,7 % af tilfældene (n = 816) er ”ved ikke”-variablen regi-

streret, hvorfor der i 816 sager må antages at have været mangel på viden om, hvorvidt barnet har udvist tegn 

eller reaktioner efter overgrebet. Om dette skyldes mangel på muligheder for at undersøge dette psykologisk 

med barnet eller omsorgspersoner som informant(er), samarbejdsvanskeligheder eller sager, hvor undersø-

gelsen har indikeret modsatrettede konklusioner, er ukendt. Det er derfor uklart til hvilke formål eller i hvilke 

tilfælde, denne variabel anvendes, og dette kunne være relevant at få tydeliggjort. Det samme gør sig gæl-

dende for ”andet”-variablen”, der er benyttet i 2,1 % af sagerne (n = 386).  

Der ses flere uklare formuleringer i flere af tabellens 26 variable om tegn og reaktioner. Dette kan 

bringe tvivl om, hvad der egentlig kan og skal registreres under den enkelte variabel. Et eksempel på dette er 

”kritisk selvopfattelse”. Skal følelser af selvkritik, skam og skyld urelateret til traumet registreres under dette 

(”jeg er dårlig i skolen”, ”det er min skyld, når mor er sur”) eller er det nærmere uhensigtsmæssige posttrau-

matiske kognitioner om selvet, verden og fremtiden som ”jeg er ond, fordi jeg bliver slået”, ”ingen vil mig 

det godt”, ”intet kan blive godt igen”? Begge dele observeres ofte som en posttraumatisk reaktion, og det er 

uklart, hvad der præcis anses som at udgøre en ”kritisk selvopfattelse”. Denne uklarhed gør sig også gæl-

dende for ”seksuelt grænseoverskridende adfærd”, hvor det er uklart, hvem denne adfærd er grænseoverskri-

dende overfor (medarbejderne i børnehusene, informanten, offeret for handlingen f.eks. kammerater eller sø-

skende) og ifølge hvem (samfundets normer, den udredende psykolog, informanten, offeret for handlingen, 

voksne omkring barnet). Der er i tillæg risiko for større forvirring samt usystematisk og/eller dobbeltregistre-

ring, idet seksuelt grænseoverskridende adfærd også kan registreres under ”seksualiserende adfærd” og vice 

versa. Begge eksempler på uklare variable svækker anvendeligheden af data, da det er uklart, hvad disse va-

riable repræsenterer, og hvilken information, der kan udledes af dem. Dette er ærgerligt, idet begge variable 

også er eksempler på relevant klinisk information at få afdækket og registreret med henblik på at vurdere 

barnets eventuelle posttraumatiske reaktioner og efterfølgende udforme anbefalinger for indsats til barnet.  

Reducering af variable og alternativ registrering  

Ved registreringen af tegn og reaktioner er det vigtigt at understrege, at der kun kan registreres de 

problematikker, der gennem variablene specifikt screenes og undersøges for. Qua begrænsninger i antal af 

variable, er der en risiko for at klinisk relevant information om barnets tegn og reaktioner efter overgreb 

overses eller ikke registreres. Barnets tegn og reaktioner efter overgreb er essentielt at få afdækket og beskre-

vet så grundigt og præcist som muligt i børnehussager blandt andet for at kunne anbefale de rette indsatser til 

barnet efter afslutning af sagen i børnehuset. Der bør derfor være et tilstrækkeligt antal variable til at af-

dække tegn og reaktioner, og de bør tage udgangspunkt i eksisterende forskning og viden om traumemanife-

stationer blandt børn, der har oplevet seksuelle, fysiske eller psykiske overgreb. Da børns traumerelaterede 
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reaktioner og vanskeligheder manifesteres meget heterogent og afhængigt af udviklingstrin (Brown, Becker-

Weidman & Saxe, 2014) vil en tabel med variable, der afspejler denne heterogenitet og udviklingssensitivitet 

både være nødvendig og at foretrække for en så grundig udredning som muligt, når det er valgt, at informati-

onerne om tegn og reaktioner skal registreres som her. Man kan forestille sig, at det netop er denne heteroge-

nitet i tegn og reaktioner efter overgreb, der er forsøgt imødekommet gennem antallet af variable (n = 29).  

Ved ønsket om en så grundig og nuanceret beskrivelse af barnets tegn og reaktioner, opstår der dog 

en udfordring, hvad angår antallet af variable til registreringen. Jo flere variable, jo større risiko er der for, at 

variablene kan opleves uoverskuelige og resultere i en mindre reliabel registrering. Det er derfor vigtigt, at 

variablene og nuanceforskelle herimellem er tydeligt formuleret, så misforståelser og usystematisk registre-

ring reduceres. Antallet af variable bør dog først og fremmes holdes på et niveau, der gør registreringen og 

anvendeligheden af data overskuelig, relevant og effektiv, så en uoverskuelig mængde variable ikke kompro-

mitterer datas kvalitet ved at resultere i en overfladisk eller for hurtig registrering. Derfor er det også i inde-

værende registrering af tegn og reaktioner særlig vigtigt at vægte antallet af variable og deres kvalitet, med 

overskueligheden af alle variable. Denne udfordring om antallet af variable versus overskuelighed i registre-

ring kan vise sig udfordrende i praksis, når variable til et datasæt, eller dele af et datasæt, skal udvælges og 

prioriteres. Det er dog anbefalelsesværdigt, at variablene reduceres og/eller forsimples. Dette vil også bi-

drage til at øge den kliniske og forskningsmæssige relevans samt anvendeligheden af data og dets informati-

oner.  

En alternativ mulig løsning til registrering af oplysninger om barnets tegn og reaktioner efter over-

greb kunne være at indhente disse informationer fra det eksisterende arbejde som allerede pågår i børnehu-

sene, som anvender standardiserede psykologiske måleredskaber som f.eks. DIPA, OCTS, HTQ eller ITQ-

CA (for de resterende, se afsnit 3.1.1 Demografi), som en del af deres screening og vurdering af de børn, der 

visiteres til børnehusene. Hvis resultaterne fra de psykologiske test, samtaler mm. blev arkiveret elektronisk i 

forbindelse med udredningsforløbene, kunne informationerne fra sagen kobles og sideløbende effektivisere 

registreringen ved at afhjælpe en del af medarbejdernes indtastningstid. Denne mulighed og de forskellige 

fordele og ulemper, der følger med, skal dog ligeledes overvejes og opvejes nøje før en eventuel ændring i 

proceduren for registrering. En udfordring ved denne løsning er for eksempel, at alle informationerne fra de 

psykologiske data ikke kan indhentes på samme måde fra alle børn, idet udviklingssensitiv psykologisk test-

ning med potentielt traumatiserede børn er forskellig, og aldersspændet i børnehussagerne er bredt (0-17 år). 

På den anden side kunne en kobling af resultaterne fra screeninger og test præcisere relevant viden, som kan 

risikere at gå tabt ved registrering af de nuværende ovennævnte 29 variable, uden at den enkelte medarbejder 

skal bruge mere tid på indtastning.   
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3.5 Ydelse 

Af Tabel 10 fremgår det, hvilke ydelser børnehussagen har indeholdt. Ydelserne er ikke begrænset 

til de ydelser, børnehuset bidrager med, men inkluderer også ydelser fra andre tværsektorielt involverede 

(læge, politi m.fl.). Det er vigtigt at påpege, at alle ydelserne for hver enkelt sag registreres i denne tabel, og 

at kombinationen af ydelserne i hver enkelt sag ikke fremgår af tabellen. Det fremgår dog, at der samlet er 

registreret 10.921 ydelser, hvilket fordelt på antallet af sager (n = 3772) svarer til, at hvert enkelt barn i gen-

nemsnit har modtaget tre forskellige ydelser. Af Figur 5 fremgår fordelingen af ydelser i de 3772 børnehus-

sager.  

Figur 5: Antal registrerede ydelser 

 

Figur 5. Oversigt over antal registrerede ydelser. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 

2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen.  

Den hyppigste ydelse er ”session med barn uden forældre/omsorgspersoner” (n = 2476, 65,6 %), ef-

terfulgt af ”videoafhøring” (n = 2425, 64,3%) og ”session med forældre/omsorgspersoner uden barn” (n = 

1926, 51,1 %). Det fremgår ikke yderligere af datasættets variable, hvad disse sessioner indeholder (udred-

ning, afhøring mv.). Uafhængigt af sessionens indhold fremgår det imidlertid af datasættet, at barnet og dets 

omsorgspersoner ofte er til sessionerne hver for sig, idet 1/3 af ydelserne involverer sessioner med både barn 

og omsorgspersoner (n = 1125, 29,8 %). Årsagerne til dette er ukendte.  

Forskning om traumatiserede børn har fundet, at børns traumereaktioner er meget afhængige af deres 

omsorgspersoners reaktion på den traumatiske hændelse og omsorgsmiljøet generelt (Brown, Becker-Weid-

man & Saxe, 2014; Scheeringa & Zeanah, 2001), at udredningen af barnets traumereaktioner kvalificeres ved 
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inddragelse af omsorgspersonernes og andre voksne omkring barnet som informanter og slutteligt, at de post-

traumatiske indsatser, der iværksættes med barnet kan understøttes positivt ved inddragelsen af omsorgsper-

soner (Smith, Dalgleish & Meiser-Stedman, 2019). Det er vigtigt at understrege, at de gavnlige effekter af at 

inddrage omsorgspersoner og øvrige voksne omkring barnet til udredning (og behandling) er fundet i forsk-

ning, hvor de involverede voksne (omsorgspersoner, lærer, pædagoger) ikke er mistænkt i sagen.  

 Viden om mistænkt(e) er derfor essentielt, når det kommer til beslutningen om at inddrage voksne 

omkring barnet i sagen, og derfor foretages der altid i børnehusene en konkret vurdering af barnets terapeuti-

ske og generelle sikkerhed, førend dette sker. Såfremt barnets omsorgspersoner ikke er mistænkte, som det 

var tilfældet i 26,3 % af sagerne i perioden 2019-2020, kan det derfor øge skånsomheden og være givtigt for 

barnet og familiens udbytte af den posttraumatiske indsats (herunder forløb i børnehuset) at overveje at have 

sessioner med både barn og omsorgsperson, når børnehusets medarbejdere vurderer, at det er forsvarligt. 

Disse sessioner med både barn og omsorgsperson kan med fordel inkluderes som tillæg til adskilte sessioner, 

og i sådanne delte sessioner anbefales det at arbejde bevidst med triangulerende samtaler for fortsat at sikre 

barnet i sådanne samtaler med flere voksne (Øvreide, 2009). Jo yngre barnet er, jo mere udtalt er dets fysiske 

og følelsesmæssige afhængighed til dets omsorgspersoner, og jo vigtigere kan det netop være at inddrage 

omsorgspersoner i udredning og behandling, idet begge indsatser kan være meget overvældende for barnet 

(Brown, Becker-Weidman & Saxe, 2014). Disse overvejelser bør dog drøftes med børnehusene og tale sam-

men med de praktiske erfaringer, børnehusene har om, hvordan sessionerne praktiseres. 

Af tabellen fremgår det også, at screening udgør 17 % af børnehusets ydelser, hvor screening med 

barnet som informant udgør 13 % (inkl. legeobservation), mens screening med omsorgspersoner eller profes-

sionelle omkring barnet kun udgør 4 %. Årsagen til dette er også ukendt, men kan inkludere krænkende om-

sorgspersoner, uvillige omsorgspersoner, proceduremæssige faktorer mm. Dog vil det under alle omstændig-

heder jf. ovenstående argumentationer og forskningsfund om, at omsorgspersoner kan have tendens til at un-

derrapportere deres barns traumesymptomer (Brown, Becker-Weidman & Saxe, 2014) derfor kvalificere bør-

nehusets udredning af barnet at benytte flere informanter i højere grad.  

I forlængelse af ovenstående er det slutteligt også påfaldende, at netværksmøder (møder hvor en fa-

milie og deres faglige netværk er samlet om at styrke og understøtte samarbejdet omkring et barn/en ung) 

kun udgør 5,2 % af børnehusenes samlede ydelser (n = 196). Disse netværksmøder anses som en central del 

af børnehusmodellen (Socialstyrelsen, 2019b), da møderne er medvirkende til at åbne op for yderligere støtte 

til både de voksne i familien samt barnet i sagen.  

Det er væsentligt, at netværksmøderne, i registreringen og tolkningen af data, ikke forveksles med de 

sagssamråd, der ligeledes afholdes i de danske børnehuse. Sagssamrådene har til formål at koordinere forlø-

bet for barn og familie bedst muligt, således at der tages hensyn til både den behandlingsmæssige, efterforsk-

ningsmæssige og sociale indsats. Møderne danner således rammen om koordineringen af det tværsektorielle 
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arbejde i en børnehussag og skal bidrage til etableringen af et effektivt samarbejde med skånsomme indsatser 

med henblik på at reducere belastningen for barnet i sagen.  

Tabel 10: Ydelse  

Ydelse  n % Procentdel af sager  

(N = 3772) 

Afhøring (ikke video) 216 1,9 5,7 

Legeobservation 448 4,0 11,9 

Lægelig undersøgelse 114 1,0 3 

Retsmedicinsk undersøgelse 145 1,3 3,8 

Netværksmøde 196 1,8 5,2 

Screening, test med barnet som informant 1418 12,7 37,6 

Screening, test med forældre/omsorgsperson/professionel 

som informant 

432 3,9 11,4 

Session med barn uden forældre/omsorgspersoner 2476 22,1 65,6 

Session med barn og forældre/omsorgspersoner 1125 10,1 29,8 

Session med forældre/omsorgspersoner uden barn 1926 17,2 51,1 

Videoafhøring 2425 21,7 64,3 

Total 10921 97,6  

Missing 273 2,4  

Total 11194   

Tabel 10. Oplysninger om ydelser tilbudt barnet i forbindelse med forløb i børnehusene. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i 

perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

3.6 Leveringssted for tilbudte ydelser  

Tabel 11 viser en oversigt over ”leveringssted”, hvilket indbefatter det sted, hvor den ydelse, som er 

blevet tilbudt barnet og/eller barnets omsorgspersoner, er blevet leveret. De pågældende ydelser, som er givet 

i forbindelse med den konkrete sag og udredning, fremgår af Tabel 10.  

I Tabel 11 fremgår det, at børnehusene er det sted, som oftest leverer ydelser i forbindelse med den 

konkrete sag og udredning (n = 3495, 91,6 %), mens ”andet leveringssted” følger som den næsthyppigst an-

vendte variabel, dog med færre registreringer (n = 194, 5,1 %). ”Politistation” er den tredjehyppigst anvendte 

variabel (n = 142, 3,8 %). Årsagen til den lave registrering af ydelser leveret på henholdsvis sygehus og poli-

tistation (< 9 % af tilfældene), kan skyldes underrapportering, som forekommer på baggrund af, at ydelser og 

leveringssted for ydelserne kun registreres af medarbejdere i børnehusene. Hermed er der risiko for, at infor-

mation om tilbudte ydelser fra de øvrige tværsektorielle involverede faggrupper og -områder kan gå tabt, 
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hvis de ikke igangsættes af børnehusene, eller hvis den registrerende medarbejder, for eksempel på et sags-

samråd, ikke informeres om tilbuddet og leveringen af en tværsektoriel ydelse.  

Tabel 11: Leveringssted 

Leveringssted n % Procentdel af sager  

(N = 3772) 

Børneafdeling på lokalt sygehus (v. pædiater)  37 0,9 1 

Børnehus 3454 81,2 91,6 

Højtspecialiseret funktion på sygehus (v. socialpædiater) 60 1,4 1,6 

Politistation 142 3,3 3,8 

Retsmedicinsk institut 96 2,3 2,5 

Andet leveringssted 194 4,6 5,1 

Total 3983 93,6  

Missing  273 6,4  

Total 4256 100  

Tabel 11. Oplysninger det leveringssted der har leveret ydelser i forbindelse med barnets forløb i børnehuset. Baseret på 3772 børne-

hussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

Forståelse af tabellens formål 

I de data, som kan udledes af BIT, fremgår det dog ikke tydeligt, at leveringsstedet relaterer sig til de 

ydelser, som er blevet tilbudt i børnehussagen, hvilket øger risikoen for fejltolkning af denne kategori. Dette 

betyder, at tabellens formål kan forstås forskelligt, hvilket potentielt kan resultere i stor variation i den prak-

tiske registrering og anvendelse af informationer. Eksempler på dette er manuelle indtastninger under variab-

len ”andet”. Under denne variabel har praktikere eksempelvis manuelt indtastet steder som ”hjemmet”, ”egen 

læge”, ”skadestuen”, ”online” eller ”virtuelt”, ”skole”, ”Center for Voldtægtsofre”, ”Kommune”, navne på 

forskellige byer, ”SDQ” besvaret af enten lærer, omsorgsperson, børnehave eller kommune”, forskellige sy-

gehuse, børnehuse, politistationer og ”ved ikke”. Der er derfor indtastet leveringssteder, som ikke er omfattet 

af tabellen (f.eks. SDQ, online/virtuelt, hjemmet, egen læge), leveringssteder, som delvist kan være omfattet 

af variable, hvis disse var formuleret mere entydigt (f.eks. skadestuer, sygehuse) og leveringssteder, som al-

lerede er omfattet af de eksisterende variable (sygehuse, børnehuse og politistationer). Indtastninger som 

disse kan indikere, at denne del af dataregistreringen i nogle tilfælde anvendes til at registrere, hvor mistan-

ken er opstået eller på hvilken baggrund, den er opstået, hvorimod andre registrerer det konkrete sted, der er 

blevet rettet henvendelse til, eller det sted, barnet er blevet bragt hen ved sagens begyndelse. Det tyder derfor 

på, at tabellen anvendes til flere formål, og at disse varierende forståelser påvirker den praktiske brug af ta-

bellen, herunder hvilke oplysninger, den enkelte medarbejder registrerer.  
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Når variablen ”andet leveringssted” er den næstmest anvendte variabel, kan det skabe tvivl om rele-

vansen af tabellens andre inkluderede variable, ligesom eksemplerne på de manuelt indtastede leveringsste-

der under denne variabel kan give anledning til spekulation om, hvorvidt medarbejderne anvender og regi-

strer data i denne tabel, som det er påtænkt. Af Vejledning til Børnehus IT (Socialstyrelsen, 2020), er det dog 

beskrevet, at leveringsstedet relaterer sig til det sted, hvor den enkelte ydelse tilbudt barnet, har fundet sted. I 

praksis foregår registreringen af leveringssted ligeledes ved, at der i forbindelse med registreringen af en 

ydelse, automatisk fremkommer en boks, hvor medarbejderen skal registrere, hvor ydelsen er leveret. Det er 

derfor bemærkelsesværdigt, at der sammenlagt er registreret 10.921 ydelser, men kun 3983 steder, hvor ydel-

sen er leveret. Ligesom det er bemærkelsesværdigt, at den manuelle indtastning under ”andet leveringssted” 

er så forskelligartet. Årsagen til dette er ukendt.  

3.7 Tiltag i relation til barnets behov 

I forbindelse med afslutning af forløbet i børnehuset udformes et afsluttende notat, hvori der indgår 

en tydelig beskrivelse af barnet og dets behov, samt anbefalinger for videre indsatser eller tiltag i sagen. 

Denne beskrivelse er udarbejdet på baggrund af observationer foretaget i forbindelse med de ydelser, som er 

blevet tilbudt i den pågældende sag (sagssamråd, screening, sessioner med barnet og/eller omsorgspersoner 

mv.).  

I Tabel 12 er det gennem ni variable dokumenteret, hvilke tiltag, der kan registreres og anbefales i 

relation til barnets behov. Som beskrevet i ”den danske børnehusmodel” (Socialstyrelsen, 2019b), er børne-

husenes anbefalinger til tiltag blot forslag til valg af konkrete støtteforanstaltninger, hvormed den endelige 

beslutningskompetence for det konkrete tiltag ligger hos kommunen. De registrerede tiltag i relation til bar-

nets behov fremstår dermed som et anbefalingsforslag snarere end som en afgørelse af, hvilke tiltag der kon-

kret bør igangsættes.  

Tabel 12: Tiltag i relation til barnets behov  

Tiltag i relation til barnets behov n % Procentdel af sager (N = 3772) 

Ændring af barnets omsorgssituation 216 2,5 5,7 

Yderligere udredning af barnet 448 5,2 11,9 

Barnet har ingen særlige behov 114 1,3 3 

Lægelig udredning af barnet 145 1,7 3,8 

Samtaleforløb med barnet 196 2,3 5,2 

Samtaleforløb til familien 1418 16,5 37,6 

Skærpet opmærksomhed på barnets udvikling 432 5 11,4 

Støtte til barnet 2476 28,7 65,6 

Støtte til familien 1125 13,1 29,8 
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Udredning af barnets omsorgssituation 1926 22,3 51,1 

Total 8496 98,6  

Missing 123 1,4  

Total 8619 100  

Tabel 12. Oplysninger om anbefalede tiltag i relation til barnets behov. Baseret på 3772 børnehussager afsluttet i perioden 1/1 2019 – 

31/12 2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen. 

Det hyppigst registrerede tiltag er ”støtte til barnet” (n = 2476), efterfulgt af ”udredning af barnets 

omsorgssituation” (n = 1926), svarende til henholdsvis ca. 66 % og 51 % af de 3772 registrerede børnehussa-

ger. Hernæst følger ”samtaleforløb til familien” (n = 1418) og ”støtte til familien” (n = 1125), som henholds-

vis udgør anbefalingerne i ca. 38 % og 30 % af de 3772 registrerede børnehussager. Samlet er der registreret 

8496 tiltag i relation til barnets behov, hvormed der gennemsnitligt anbefales 2,25 tiltag i hver børnehussag. 

Den samlede procentvise fordeling fremgår af Figur 6.  

Figur 6: Procentvis fordeling af tiltag i relation til barnets behov 

 

Figur 6. Oversigt over den procentvise fordeling af tiltag i relation til barnets behov. Baseret på 3772 børnehussager afslut-

tet i perioden 1/1 2019 – 31/12 2020. Kilde: Børnehus IT, Socialstyrelsen.  

De variable, som registreres, er som nævnt i ovenstående ikke konkrete beskrivelser af støtteforan-

staltninger, hvilket kan være årsag til, at variablene er formuleret mere bredt. Stort set alle variable kan tol-

kes meget bredt, hvormed anvendeligheden af dataregistreringen er lav. De nuværende variable giver derfor i 

meget lille grad en idé om, hvad anbefalingerne, baseret på udredningen af barnets behov, præcis lyder på. 

Da betegnelserne kan opleves som vage, kan det samtidig også opleves som meningsløst at registrere disse, 
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da variablene i sig selv ikke i tilstrækkelig grad afspejler de tiltag, som faktisk anbefales og igangsættes i re-

lation til barnets sag. Registreringen af variablene har derfor begrænset praktisk, klinisk og forskningsmæs-

sig anvendelighed.  

Da forskning viser, at børns traumereaktioner er meget afhængige af deres omsorgspersoners reak-

tion på den traumatiske hændelse og omsorgsmiljøet generelt, er det bemærkelsesværdigt, at det kun i om-

trent 1/3 af sagerne anbefales at have samtaler med og yde støtte til familien. I ca. halvdelen af sagerne anbe-

fales det, at der foretages en udredning af barnets omsorgssituation, hvilket er positivt qua børns afhængig-

hed til deres omsorgspersoner. Variablen beskriver dog ikke, hvad der efterfølgende foretages af tiltag i om-

sorgsmiljøet. Dette kan være forklaret af, at børnehusenes primære fokus er undersøgelsen af barnets tegn og 

reaktioner efter overgreb, mens den bredere undersøgelse af omsorgssituation og hjemmet er placeret i kom-

munalt regi.  

Anvendeligheden af de registrerede data ville øges, hvis det blev specificeret, hvad de pågældende 

anbefalinger dækkede over. Det ville samtidig medvirke til en større anvendelighed, hvis det der kunne ind-

hentes information om, i hvor høj grad børnehusenes anbefalinger til tiltag blev igangsat, og hvilke tilbud 

kommunen anvendte som led i at opfylde børnehusenes anbefalinger.  
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Formålet for indeværende rapport var at evaluere og vurdere relevansen og anvendeligheden af de 

indsamlede BIT-data i de danske børnehuse fra et psykologisk anvendelsesperspektiv. I BIT-data ses en 

række udfordringer angående datas umiddelbare psykologiske relevans for udvalgte variable, datas menings-

fuldhed, systematik og anvendelighed. De indsamlede data beror på variable, der er henvendt mod Socialsty-

relsen, hvorfor nogle af variablene ikke er fyldestgørende eller meningsfulde i forhold til at afdække proble-

matikken fra et psykologisk anvendelsesperspektiv – hvilket er indsamlingens og udredningens hovedformål. 

Der ses generelt mangler i udfyldelsen af data (mellem 0,5-7 % missings i alle datakategorier), en høj pro-

centvis anvendelse af variable, der beskriver tilfælde med mangel på viden (”ved ikke”) eller tilfælde, hvor 

de resterende variable ikke opleves som dækkende for en specifik information (”andet”), hvilket skaber tvivl 

om datas repræsentativitet for den bagvedliggende population (danske børn udsat for fysiske, psykiske eller 

seksuelle overgreb). Forklaringerne på dette kan være mangeartet, men kan blandt andet skyldes et overvæl-

dende antal variable i datasættet, tilfælde af dobbeltvariable, som sår tvivl om, hvilken variabel der skal an-

vendes, tilfælde af tvetydige formuleringer, travlhed eller en oplevelse af manglende meningsfuldhed med 

udfyldelsen blandt medarbejderne.  

Samlet set kan disse forhold begrænse værdien og anvendeligheden af de indsamlede BIT-data. Be-

grænsningerne har blandt andet betydning for forståelsen af børnenes problematikker efter overgreb, anbefa-

linger om indsatser, der bør igangsættes, og i hvilket omfang data kan anvendes til at udføre relevante forsk-

ningsanalyser. Statistiske analyser og konklusioner, der bygger på disse data, svækkes nemlig ved mang-

lende besvarelser i datasættet og tvivl om datas repræsentativitet. Disse forhold har derfor ikke kun en betyd-

ning for børnehusenes systematiske viden, men kan ligeledes negativt påvirke Socialstyrelsens vidensind-

samling og årlige nationale afrapportering med dertilhørende statistiske analyser.  

Derfor har vi med denne rapport forsøgt at tydeliggøre og eksemplificere områder i BIT-data, der 

med fordel kan undergå revidering eller optimering med formålet om at sikre en mere effektiv, valid, syste-

matisk og pålidelig registrering. Dette vil først og fremmest gavne de børn, der er visiteret til udredning i de 

danske børnehuse, idet børnehusenes systematiske viden om børnenes problematikker efter overgreb styrkes. 

Denne viden anvendes videre til at udforme kvalificerede anbefalinger om indsatser, der bør iværksættes for 

det enkelte barn efter endt forløb i et af de danske børnehuse. Dette vil derfor bidrage til, at danske børn ud-

sat for overgreb i højere grad får tilbudt den rette hjælp, de fortjener. Afslutningsvist, vil en mere systema-

tisk, valid og reliabel registrering gavne både Socialstyrelsens og Videnscenter for Psykotraumatologis an-

vendelse af BIT-data og viden om problematikker blandt danske børn udsat for fysiske, psykiske og seksu-

elle overgreb. En mere valid registrering af BIT-data vil samtidig bidrage til, at registreringen bliver mere 

meningsfuld for medarbejderne i børnehusene, som primært udfylder BIT-data med formålet om, at de kan 

anvendes i statistiske undersøgelser, forskning og årsrapporter udarbejdet af Socialstyrelsen.  
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6.1 Tabel 1: Regional fordeling 

Regional fordeling n % 

Region Hovedstaden 840 22,3 

Region Midtjylland 680 18 

Region Nordjylland 432 11,5 

Region Sjælland 645 17,1 

Region Syddanmark 1175 31,2 

Total 3772 100 

 

6.2 Tabel 2: Barnets køn 

Barnets køn n % 

Dreng 1742 46,2 

Pige 2030 53,8 

Total 3772 100 
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6.3 Tabel 3: Barnets alder ved sagens start  

Barnets alder n % 

0 20 0,5 

1 42 1,1 

2 48 1,3 

3 112 3 

4 163 4,3 

5 236 6,3 

6 262 6,9 

7 319 8,5 

8 322 8,5 

9 339 9 

10 314 8,3 

11 275 7,3 

12 252 6,7 

13 244 6,5 

14 298 7,9 

15 237 6,3 

16 155 4,1 

17 112 3 

18 22 0,6 

Total 3772 100 

 

6.4 Tabel 4: Politianmeldelse  

Politianmeldelse n % 

Nej, hverken drøftet eller anmeldt 70 1,9 

Ja, før kontakt til børnehuset 3153 83,6 

Ja, under kontakt til børnehuset 432 11,5 

Nej, drøftet men ikke anmeldt 42 1,1 

Ved ikke 50 1,3 

Ikke angivet 25 0,7 

Total 3772 100 
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6.5 Tabel 5: Overgrebstype  

Overgrebstype n % Procentdel af sager (N = 3772) 

Fysisk vold 2765 62,7 73,3 

Seksuelt overgreb 1092 24,8 29 

Psykisk vold 505 11,4 13,4 

Ukendt/Ved ikke 32 0,7 0,8 

Total 4394 99,6  

Missing 17 0,4  

Total 4411 100  

 

6.6 Tabel 6: Flere overgrebstyper  

Flere overgrebstyper n % 

1,00 3117 82,6 

2,00 573 15,2 

3,00 33 0,9 

Ukendt/Ved ikke 32 0,8 

Missing 17 0,5 

Total 3772 100 
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6.7 Tabel 7: Overgrebskarakter  

Overgrebskarakter n % Procentdel af sager 

(N = 3772) 

Barnet er blevet befølt under eller udenpå tøjet 426 6,2 11,3 

Barnet er blevet berørt med eller tvunget til at berøre mistænktes 

kønsdele 

311 4,6 8,2 

Barnet er blevet fastholdt og/eller bundet 95 1,4 2,5 

Barnet er blevet fotograferet/filmet på en seksuel måde 76 1,1 2 

Barnet er blevet krænket via IT (fotografier/film på internettet, 

webcam, mobil) 

100 1,5 2,7 

Barnet er blevet kysset/slikket 157 2,3 4,2 

Barnet er blevet nevet, klemt og/eller kradset 281 4,1 7,4 

Barnet er blevet rusket, skubbet, hevet og/eller væltet 566 8,3 15 

Barnet er blevet udsat for analt samleje 57 0,8 1,5 

Barnet er blevet udsat for kvælningsforsøg 98 1,4 2,6 

Barnet er blevet udsat for oralt samleje 102 1,5 2,7 

Barnet er blevet udsat for penetration med fingre/genstand (vagi-

nalt, analt, oralt) 

182 2,7 4,8 

Barnet er blevet udsat for vaginalt samleje 216 3,2 5,7 

Barnet er blevet slået med en genstand (f.eks. pisk, bøjle) 338 4,9 9 

Barnet har fået lussinger/smæk 1079 15,8 28,6 

Barnet har overværet vold i familien (mellem forældre, sø-

skende)  

604 8,8 16 

Barnet har været spærret inde 77 1,1 2 

Barnet har været udsat for seksuelt krænkende sprog (mundt-

ligt/skriftligt) 

84 1,2 2,2 

Barnet har været udsat for slag, spark 1314 19,2 34,8 

Barnet har været udsat for trusler om vold 305 4,5 8,1 

Nogen har blottet sig for barnet 98 1,4 2,6 

Andre typer af overgreb 265 3,9 7 

Total 6831 100  
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6.8 Tabel 8: Overgrebskarakter – ikke kodet 

Overgrebskarakter (ikke kodet)  n Procentdel af sager (n = 

3772) 

Angives ikke for ved ikke 32 0,8 

Barnet er blevet beluret 32 0,8 

Barnet er blevet truet/skræmt 14 0,4 

Barnet er blevet udsat for forældrefremmedgørelse 5 0,1 

Barnet er blevet udsat for følelsesmæssig forsømmelse 13 0,3 

Barnet er blevet udsat for isolation (social) 3 <,1 

Barnet er blevet udsat for kontrol og overvågning 6 0,2 

Barnet er blevet udsat for manipulation 2 ,0 

Barnet er blevet udsat for nedladende handlinger/adfærd 6 0,2 

Barnet er blevet udsat for stik, hug, snit og/eller bid 34 0,9 

Barnet er blevet udsat for termisk, elektrisk eller kemisk på-

virkning 

15 0,4 

Barnet er blevet udsat for trusler om vold 8 0,2 

Barnet er blevet udsat for udnyttelse 1 <,1 

Barnet et blevet truet med et våben (f.eks. kniv, pistol) 32 0,8 

Barnet har modtaget gaver eller penge for seksuelle ydelser 26 0,7 

Barnet har været udsat for nedladende tale 12 0,3 

Barnet har været vidne til psykisk vold eller fysisk vold 20 0,5 

Ved ikke 565 15 

Total 827 21,9 

Tabel 8. Variablene i denne tabel indgår som mulige variable i BIT til beskrivelse af karakteren af det over-

greb, som der er viden eller mistanke om, at det pågældende barn har været udsat for. Variablene er ikke kodet fra data-

sættet (da der ses ≤35 registrerede tilfælde indenfor hver kategori), hvormed disse variable ikke indgår i de data, som 

indeværende rapport bygger på. 
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6.9 Tabel 9: Leveringssted  

Leveringssted n % Procentdel af sager (N = 3772) 

Børneafdeling på lokalt sygehus (v. pædiater)  37 0,9 1 

Børnehus 3454 81,2 91,6 

Højtspecialiseret funktion på sygehus (v. socialpædiater) 60 1,4 1,6 

Politistation 142 3,3 3,8 

Retsmedicinsk institut 96 2,3 2,5 

Andet leveringssted 194 4,6 5,1 

Total 3983 93,6  

Missing  273 6,4  

Total 4256 100  

 

6.10 Tabel 10: Konkret mistanke 

Konkret mistanke n % 

Nej 5 ,1 

Ja 3648 96,7 

Ved ikke 1 ,0 

Total 3654 96,9 

Missing 118 3,1 

Total 3772 100 

 

6.11 Tabel 11: Mistænktes køn 

Mistænktes køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Total 

n % n % n % total 

Sager med 1 mistænkt 613 22,3 2139 77,7 2753 59,5 

Sager med 2 mistænkte 758 46,4 865 53 1632 35,2 

Sager med 3 mistænkte 62 36,2 108 63,2 171 3,7 

Sager med ≥4 mistænkte 19 25,7 55 74,3 74 1,6 

Total 1452 31,4 3167 68,4 4630  

Missing  121 3,2 

 



 

Videnscenter for Psykotraumatologi 

 

55 

 
 

 

6.12 Tabel 12: Sager med flere mistænkte af samme eller begge køn 

Antal sager med flere mistænkte af samme eller begge 

køn 

Begge køn Samme køn 

Kun kvinder Kun mænd 

Sager med 2 mistænkte 732 12 57 

Sager med 3 mistænkte 49 0 16 

Sager med ≥4 mistænkte 12 0 4 

Total 793 12 77 

% af 3772 børnehussager 21 ,3 2 

 

6.13 Tabel 13: Mistænktes relation 

Mistænktes relation til barnet n % Procentdel af sager 

(N = 3772) 

Ansat i barnets fritidstilbud 3 0,1 ,08 

Ansat i barnets SFO/fritidshjem/klub 8 0,2 ,2 

Ansat på barnets aflastnings- eller anbringelsessted  5 0,1 ,1 

Barn/ung på barnets aflastnings- eller anbringelsessted 27 0,6 ,7 

Ansat på barnets skole 35 0,7 ,9 

Ansat i barnets døgninstitution  37 0,8 1 

Mor  1335 28,4 35,4 

Far 1966 41,8 52,1 

Biologisk søskende 84 1,8 2,2 

Bedstemor 15 0,3 0,4 

Bedstefar 45 1 1,2 

Anden person i familien (farbror, morbror, moster, faster, 

onkel, tante, fætter, kusine mv.) 

69 1,5 1,8 

Stedmor 47 1 1,2 

Stedfar 344 7,3 9,1 

Stedsøskende 35 0,7 0,9 

Halvsøskende 17 0,4 0,5 

Stedbedstemor 1 ,0 ,03 

Stedbedstefar 19 0,4 0,5 

Forhenværende kæreste til et af barnets forældre  53 1,1 1,4 

Plejemor 13 0,3 0,3 
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Plejefar 18 0,4 0,5 

Kæreste eller tidligere kæreste  31 0,7 0,8 

Person i barnets øvrige netværk (klassekammerat, nabo, be-

kendt fra fritidsaktivitet mv.) 

131 2,8 3,5 

Person i barnets forældres netværk 93 2 2,5 

Ven/kammerats forældre 9 0,2 0,2 

Ven/kammerat 51 1,1 1,4 

Internetbekendtskab 39 0,8 1 

Ukendt for barn 32 0,7 0,8 

Relation vides ikke  16 0,3 0,4 

Total 4578 97,3  

Missing 126 2,7  

Total 4704 100  

 

6.14 Tabel 14: Problemer i hjemmet 

Oplysninger om problemer i hjemmet n % Procentdel af sager 

(N = 3772) 

Børnehuset har ikke kendskab til at barnets familie/hjem er 

karakteriseret af disse forhold 

430 5,4 11,4 

Dødsfald 122 1,5 3,2 

Skilsmisse 86 1,1 2,3 

Mange flytninger 339 4,3 9 

Fysisk sygdom 457 5,8 12,1 

Psykisk sygdom 880 11,1 23,3 

Svag tilknytning til arbejdsmarkedet 782 9,8 20,7 

Højt konfliktniveau i hjemmet 1682 21,2 44,6 

Vold i hjemmet 1092 13,7 29 

Misbrug af alkohol eller stoffer 521 6,6 13,8 

Kriminalitet 165 2,1 4,4 

Seksuelt grænseoverskridende adfærd 178 2,2 4,7 

Seksuelle overgreb  193 2,4 5,1 

Det vides ikke hvilke problemer der ses i hjemmet 650 8,2 17,2 

Andre problemer  269 3,4 7,1 
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Total 7846 98,7  

Missing 100 1,3  

Total 7946 100  

 

6.15 Tabel 15: Tegn og reaktioner 

Tegn og reaktioner n % Procentdel af sager  

(N = 3772) 

Andet 368 2,1 9,8 

Appetitændring (nedsat eller øget appetit) 280 1,6 7,4 

Der er ikke registreret særlige tegn/reaktioner hos 

barnet 

213 1,2 5,6 

Dissociation 265 1,5 7 

Forhøjet stressniveau 1232 7,1 32,7 

Fysiske skader fra overgreb 158 0,9 4,2 

Indelukkethed, isolation 741 4,3 19,6 

Invaderende erindringer 814 4,7 21,6 

Kritisk selvopfattelse 920 5,3 24,4 

Lav impulskontrol 676 3,9 17,9 

Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne 100 0,6 2,7 

Misbrug af alkohol og stoffer 68 0,4 1,8 

Opmærksomheds- og koncentrationsbesvær 982 5,7 26 

Regressiv adfærd 282 1,6 7,5 

Seksualiserende adfærd 142 0,8 3,8 

Seksuelt grænseoverskridende adfærd 104 0,6 2,8 

Selvmordstanker eller selvmordsforsøg 271 1,6 7,2 

Selvskadende adfærd (cutting o.lign.) 235 1,4 6,2 

Somatiske symptomer 871 5 23,1 

Søvnvanskeligheder 951 5,5 25,2 

Tillidsvanskeligheder 943 5,5 25 

Trist, fortvivlet 1097 6,3 29,1 

Udadreagerende adfærd 663 3,8 17,6 

Uheld ved vandladning/afføring 129 0,7 3,4 

Undgåelsesadfærd 1583 9,2 42 
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Vanskeligheder med kropslig kontakt 239 1,4 6,3 

Ved ikke 816 4,7 21,6 

Vred, verbalt aggressiv 946 5,5 25,1 

Ængstelighed 1129 6,5 29,9 

Total 17218 99,6  

Missing 62 0,4  

Total 17280 100  

 

6.16 Tabel 16: Ydelse 

Ydelse  n % Procentdel af sager (N = 

3772) 

Afhøring (ikke video) 216 1,9 5,7 

Legeobservation 448 4,0 11,9 

Lægelig undersøgelse 114 1,0 3 

Retsmedicinsk undersøgelse 145 1,3 3,8 

Netværksmøde 196 1,8 5,2 

Screening, test med barnet som informant 1418 12,7 37,6 

Screening, test med forældre/omsorgsperson/professionel som 

informant 

432 

3,9 

11,4 

Session med barn uden forældre/omsorgspersoner 2476 22,1 65,6 

Session med barn og forældre/omsorgspersoner 1125 10,1 29,8 

Session med forældre/omsorgspersoner uden barn 1926 17,2 51,1 

Videoafhøring 2425 21,7 64,3 

Total 10921 97,6  

Missing 273 2,4  

Total 11194   
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6.17 Tabel 17: Tiltag i relation til barnets behov 

Tiltag i relation til barnets behov n % Procentdel af sager (N = 3772) 

Ændring af barnets omsorgssituation 216 2,5 5,7 

Yderligere udredning af barnet 448 5,2 11,9 

Barnet har ingen særlige behov 114 1,3 3 

Lægelig udredning af barnet 145 1,7 3,8 

Samtaleforløb med barnet 196 2,3 5,2 

Samtaleforløb til familien 1418 16,5 37,6 

Skærpet opmærksomhed på barnets udvikling 432 5 11,4 

Støtte til barnet 2476 28,7 65,6 

Støtte til familien 1125 13,1 29,8 

Udredning af barnets omsorgssituation 1926 22,3 51,1 

Total 8496 98,6  

Missing 123 1,4  

Total 8619 100  
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