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1 Indledning 

Hvordan skaber man den mest effektive indsats mod seksuelle overgreb på børn? Det er et kompliceret 
spørgsmål, uden nemme løsninger. Derfor samlede foreningen Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv 
(herefter MIBB) børne- og ungefaglige eksperter fra hele Grønland for at finde frem til et svar.  

Den 9. og 10. september 2009, holdt vi konferencen Et børnehus i Grønland. I alt 60 personer med 
ekspertise inden for alle aspekter af sagsbehandling og behandling af seksuelt krænkede børn deltog for at 
drøfte, om et børnehus er løsningen, og hvordan det kan blive til virkelighed.   

Et børnehus behandler børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. I huset finder børnene de trygge 
og stabile rammer, de behøver og har krav på. Personalet er specialuddannede i at tage sig af denne gruppe 
af børn, hvis traumatiske oplevelser kan give fysiske og psykiske mén, hvis de ikke behandles.  

Seksuelle overgreb mod børn er et uacceptabelt stort problem i Grønland. De seneste års forskningsarbejde 
har frembragt detaljeret viden om dette problem – viden vi er forpligtede til at handle på.  

Seksuel vold mod børn i Grønland er et emne, der bliver taget op med imponerende regelmæssige 
intervaller. Hvert tiende år har konferencer debatteret emnet, men aktuel forskning viser os, at knap 1/3 af 
grønlands kvindelige befolkning har været udsat for seksuelle overgreb, mange af disse som børn. Med 
konferencen ønskede MIBB at omsætte debat til handling. Ideen om et konkret løsningsforslag – 
børnehuset – skulle debatteres og konkretiseres. 

Denne rapport sammenfatter konferencens diskussioner samt anbefalinger (kapitel 3-9). Rapporten 
indledes med en konklusion samt MIBBs anbefalinger til, hvordan etableringen af børnehuse og det 
koordineringscenter, som konferencedeltagerne kraftigt anbefaler, kan iværksættes (kapitel 2).  

Inden udgivelse har rapporten været til gennemlæsning og kommentering hos konferencens deltagere.  
MIBB ønsker at takke konferencens deltagere for jeres engagement og kompetente input. Tak til alle jer der 
gav konferencen det rette faglige indhold med jeres oplæg.  
Tak til Ruth Montgomery-Andersen, Avijâja Absalonsen og Camilla Nymand for jeres kommentarer og 
forslag til denne rapport. 
Vi vil også gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere – ICYC, Børne- og Ungeorganisationen Nanu og 
Red Barnet. 
En samlet front mod seksuel vold mod børn skaber de bedste resultater. 
 
Endelig en tak til Inu:IT, Kontorforsyningen, INUPLAN, Bikubenfonden, TRYGfonden samt Tips- og 
Lottomidlerne for at muliggøre konferencen. 
 

 

 

 

Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv 

MIBB er en ung forening, der blev etableret i 2008. I 2009 har vi fokus på seksuel vold mod børn.  

Vores mål er, at alle i Grønland tager ansvar for børns vilkår. Derfor stræber vi altid efter at involvere så mange som 
muligt i vores projekter. Vi tror på langsigtede løsninger, der er solidt forankrede i det grønlandske samfund. Vi ved, 
at Grønland har ressourcerne til at give vores børn et godt børneliv på Grønlands egne betingelser.  

Ud over konferencen Et børnehus i Grønland har vi blandt andet også  

- Udarbejdet supplerende rapport til Danmark og Grønlands officielle rapportering til FN’s Komité for 
Barnets Rettigheder. I samarbejde med Red Barnet.  

- Gennemført en landsdækkende børnekonkurrence – Hvad er et godt børneliv? Børnenes input bruges til 
postkort, idékataloger, kampagner og andre tiltag, der kan bidrage til at skabe et bedre børneliv. 

Læs mere på www.mibb.gl  
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2 Konklusion – MI/BB anbefaler 

Blandt konferencens deltagere var der stor enighed om, at en indsats for seksuelt krænkede 
børn skal iværksættes så hurtigt som muligt. MIBB er enige i denne anbefaling, ligesom vi også 
følger konferencedeltagernes anbefaling om oprettelse af et koordineringscenter (kapitel 5). 
Endelig anbefaler vi den børnehusmodel, som nogle af konferencedeltagerne nåede frem til, 
og som er beskrevet i afsnit 6.1. 

2.1 Koordineringscenter for børn udsat for seksuelle overgreb 

Det var en klar anbefaling fra konferencedeltagerne, at en forudsætning for et succesfuldt 
børnehuskoncept er, at det indledningsvise arbejde gøres grundigt. Til at varetage denne 
opgave bør der oprettes et koordineringscenter for børn udsat for seksuelle overgreb.  

Forud for etableringen af børnehuse, vil koordineringscentret bidrage målrettet til at skabe det 
rette grundlag og løfte følgende opgaver:  

• Screening og evaluering af igangværende tiltag for seksuelt krænkede børn  
• Opsætning af (lavpraktisk) rapporteringsform vedrørende seksuelt krænkede børn i 

samarbejde med kommunerne 
• Udarbejdelse af best practice indenfor området  
• Fremsætte anbefalinger til organisering af børnehuse på baggrund af best practice 
• Fremsætte faglige krav til børnehusene; herunder krav til sagsbehandling og 

behandling 

• Sikring af lovgrundlaget for børnehuskonceptet 

MIBB anbefaler, at Naalakkersuisut i samarbejde med kommunerne omgående etablerer et 
koordineringscenter for børn udsat for seksuelle overgreb.  

Når koordineringscenteret har udarbejdet grundlaget for etablering af børnehuse i alle fire 
kommuner  vil centret arbejde med den fortsatte udvikling af de rette rammer og betingelser 
for børnehusene, dets personale samt klienter. Centerets opgaver vil derfor indbefatte:   

• Hotline funktion til borgere og professionelle, der henvender sig vedr. anmeldelse af 
seksuelle overgreb mod børn 

• Evaluering af børnehuse 
• Rådgivning til og supervision af børnehusets personale  
• Vidensopsamling og formidling heraf 
• Kommunikativ virksomhed vedrørende indsatsen 
• På sigt udarbejdelse af uddannelsestilbud til alle aktører indenfor området 

• Rådgivning til øvrige aktører indenfor området 

Vi henviser i øvrigt til kapitel 5, hvor konferencedeltagernes diskussioner af Koordinerings-
centrets opgaver er refereret.   

Det er uhyre vigtigt, at koordineringscenterets arbejde sker ud fra både Naalakkersuisut og 
kommuners krav og behov. Det fordrer et tæt samarbejde mellem de relevante parter. Det 
skal sikres, at koordineringscenterets arbejde sker ud fra hensyntagen til både kommuner og 
øvrige relevante aktører.  
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MIBB anbefaler, at koordineringscentret overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, der 
har repræsentanter fra både kommuner og Naalakkersuisut. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
bør repræsentere politiet, retsvæsenet, professionelle behandlere samt eventuelt 
repræsentanter fra øvrige relevante departementer.    

2.2 Etablering af børnehuse i alle landets kommuner 

Uanset hvor i landet et seksuelt krænket barn bor, har det krav på professionel behandling. 
Det kræver, at alle kommuner har kompetente behandlingstilbud.  

MIBB anbefaler, at der oprettes minimum fire børnehuse i Grønland – et i hver kommune.  

2.2.1 Et børnehus af gangen 

Et børnehus skal være optimalt tilpasset grønlandske forhold. Denne tilpasning kan kun finde 
sted i et børnehus’ konkrete arbejde med seksuelt krænkede børn. Som konferencedeltagerne 
påpegede, er det vigtigt at behandlingsmetoder indrettes efter de specifikke behov, der er her 
i landet, og derfor er det vigtigt et erhverve nærmere kendskab til målgruppen.  

Derudover er det også essentielt, at sagsbehandlings- og behandlingsforløb indrettes efter de 
tilgængelige ressourcer; herunder adgangen til psykologer (for konferencedeltagernes 
uddybende diskussion, se kapitel 7). Det er ligeså vigtigt at få indsigt i, hvor mange 
sagsbehandlings- og behandlingsforløb et børnehus kan varetage årligt, samt hvilke 
målgrupper børnehuset bør inddrage (se uddybning i kapitel 8).  

Endelig er det væsentligt at have kendskab til de samlede omkostninger for et børnehus.  

Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at alle fire børnehuse etableres samtidigt.  

MIBB anbefaler, at der i første omgang etableres et børnehus, som over en periode indsamler 
de erfaringer, der er nødvendige for at etablere flere børnehuse med succes.  

Det er svært at prioritere, hvor det første børnehus skal ligge, for i hele landet er der børn, der 
har brug for hjælp. Ikke desto mindre er det nødvendigt, at det første børnehus placeres et 
sted, hvor ressourcer og ikke mindst kompetencer er tilgængelige.  

MIBB anbefaler, at det første børnehus placeres i Kommuneqarfik Sermersooq, og at det 
pålægges børnehuset at dokumentere udfordringer og succeser i husets sagsbehandlings- og 
behandlingsforløb. Dette gøres i samarbejde med koordineringscenteret, som bidrager til, at 
de øvrige kommuner informeres fortløbende.  

2.2.2 Børnehusets opgaver  

Den grundlæggende værdi for børnehuset er et et-dørs-princip for seksuelt krænkede børn. 
Børnehuset skal derfor dels koordinere og styre sagsbehandlingsforløbet fra anmeldelse til 
domsfældelse, og dels tilbyde behandling til børn udsat for seksuelle overgreb. Børnehusets 
personale skal have de rette beføjelser til at planlægge og udføre den sagsbehandling og 
behandling, de finder relevante for det enkelte barn (se også afsnit 6.1.1).  

Hvad angår sagsbehandling er det vigtigt, at børnehusets samarbejde med den pågældende 
kommunes socialforvaltning, politiet, sundhedsvæsenet og retsvæsenet er tilrettelagt sådan, 
at barnets tarv altid er i centrum. Det betyder blandt andet, at alle relevante myndigheder skal 
vide, hvornår og hvordan man visiterer et barn til børnehuset. Endvidere skal børnehuset, som 
ansvarlig for koordineringen af sagsbehandlingsforløbet, også varetage kontakten til barnet og 
dets primære omsorgspersoner.  
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Hvad angår behandlingsforløbet har børnehuset også her det overordnede ansvar for 
koordineringen og udførelsen af dette. Det er vigtigt at understrege, at fysisk bevisførelse 
sjældent kan fremskaffes, hvorfor børnehusets faglige personale skal have beføjelser til at 
iværksætte et behandlingsforløb, selvom der ikke følger et retsforløb og/eller fældes dom.  

MIBB anbefaler, at grønlandske børnehuse får de nødvendige beføjelser til at planlægge, 
koordinere og udføre de sagsbehandlings- og behandlingsforløb, de finder nødvendige for at 
varetage det seksuelt krænkede barns behov, krav og rettigheder.  

2.3 Frivillige organisationer 

På konferencen deltog flere frivillige organisationer og enslydende fra alle er, at vi ønsker at 
bidrage til dette projektforløb i det omfang det er muligt.  

MIBB vil gerne tilbyde fortsat assistance i det videre projektforløb og stille vores netværk til 
rådighed i øvrigt. Det kan eksempelvis blive relevant for afgrænsede delprojekter, som vi gerne 
deltager i og søger økonomiske midler til.  

MIBB vil endvidere sætte stor pris på at blive hørt og inddraget i konkrete beslutninger 
vedrørende etablering af koordineringscenter og børnehuse.  

2.4 Projektskitse  

Anbefalingerne på de foregående sider lægger op til en omstrukturering af forløb for 
sagsbehandling og behandling af seksuelt krænkede børn i hele Grønland. Der er mange 
forhold, der skal tages højde for og undersøges, førend ambitionen lader sig realisere. 

En af konferencedeltagernes vigtigste pointer var, at en målrettet indsats for seksuelt 
krænkede børn ikke kun indbefatter et børnehus. Listen nedenfor redegør for hvilke 
aktiviteter, der ligger i koordineringscenter og børnehusregi, samt hvilke initiativer MIBB 
kraftigt anbefaler igangsættes nu.   

For at ressource- og risikostyre forløbet anbefaler MIBB et projektforløb, der i sine 
overordnede linjer ser ud som på næste side.  
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Milepæle Ansvarlige og 

udførende 

Inddragede 

interessenter 

Etablering af koordineringscenter for 
børn udsat for seksuelle overgreb 

Naalakkersuisut De fire kommuner (KANUKOKA), 
Politi og retsvæsen 

Screening og evaluering af alle tiltag i 
grønland 

Koordineringscenter for 
børn udsat for seksuelle 
overgreb  

De fire kommuner, MIPI 

Udarbejdelse af best practices  Koordineringscenter for 
børn udsat for seksuelle 
overgreb 

Professionelle behandlere, 
naalakkersuisut, kommunerne, 
politi, retsvæsen 

Udarbejdelse af rapporteringsform 
vedrørende børn udsat for seksuelle 
overgreb 

Koordineringscenter for 
børn udsat for seksuelle 
overgreb 

MIPI, kommunerne 

Udarbejdelse af anbefalinger til 
organisering af børnehuse på baggrund 
af best practice, samt faglige krav til 
børnehusene; herunder krav til 
sagsbehandling og behandling. 

Koordineringscenter for 
børn udsat for seksuelle 
overgreb 

 

Politisk godkendelse og udarbejdelse af 
lovgrundlag for børnehusene 

Naalakkersuisut kommunerne 

Pilotprojekt: etablering af det første 
børnehus 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

Koordineringscenter for børn 
udsat for seksuelle overgreb, 
Naalakkersuisut, politi, 
sundhedsvæsnet, retsvæsnet 

Evaluering af børnehuset efter 2 år. 
 

Koordineringscenter for 
børn udsat for seksuelle 
overgreb og børnehuset. 

MIPI 

Etablering af børnehuse i øvrige 
kommuner 
 

De øvrige kommuner Koordineringscenter for børn 
udsat for seksuelle overgreb 

Årlige evalueringer Koordineringscenter for 
børn udsat for seksuelle 
overgreb 

Kommunerne, MIPI 

2.5 Sideløbende kommunale tiltag  

Udover ovenstående skitse til hvorledes der kan etableres børnehuse i Grønland, kan 
kommunerne sideløbende igangsætte en række initiativer og indsatser på området.  

Det var en klar anbefaling fra konferencedeltagerne, at kommunernes beredskabsplaner 
opdateres og vedligeholdes. For at sikre konstant opdaterede beredskabsplaner bør ansvaret 
for disse som minimum ligge på fagchefniveau. I opdateringen af beredskabsplanerne 
anbefales det endvidere, at et-dørs-princip tanken indarbejdes, således at der er mest muligt 
fokus på barnets tarv.  

Kommunerne kan iværksætte en mere målrettet opkvalificering inden for området. Der skal 
tages udgangspunkt i behovet for opkvalificering frem for kursusudbuddet. Tværkommunale 
kurser i at interviewe børn udsat for seksuelle overgreb kan f.eks. tilbydes gennem KANUKOKA. 
Det kan anbefales at tage kontakt til Barnahusid på Island eller National Childrens Advocacy 
Center i Alabama, da disse ofte gennemføre sådanne kurser.  
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Kommunerne kan sideløbende med Koordineringscentrets screeningsarbejde igangsætte 
simple evalueringer indenfor området, således at evalueringstanken rodfæstes i det 
kommunale sagsbehandlings og behandlingssystem. Det kan være målinger på, hvor mange 
børn der skal igennem systemet, hvor mange der tilbydes behandling, hvilken form for 
behandling, hvor mange der gennemfører behandling, evt. hvad det koster m.v. 

Kommunerne anbefales at etablere et tværkommunalt udvalg i KANUKOKA, som varetager 
kommunernes kontakt til Naalakkersuisut i forbindelse med etablering af 
koordineringscentret, og som giver mulighed for erfaringsudveksling omkring udviklingen og 
tilgangen til barnet i det kommunale sagsbehandlings- og behandlingssystem. 

2.6 Økonomiske overvejelser 

For at sikre handling og udvikling indenfor området for seksuelt misbrugt af børn, må der 
afsættes de nødvendige økonomiske ressourcer. Et koordineringscenter og børnehuse i 
Grønland bør kun iværksættes såfremt man økonomisk prioriterer opgaven, det vil koste 
penge i opstartsfasen, men som erfaringerne fra USA viser, vil det på sigt også kunne spare 
penge1.

                                                           
1 Cym Doggett: United States - Child Advocacy Center and Multidisciplinary Team Model 
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3 Baggrund for konferencen 

Der er flere årsager til, at Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv (herefter MI/BB) har valgt at 
fokusere på behandling og sagsbehandling af seksuelt misbrugte børn. Seksuelt misbrug af 
børn er en voldelig overskridelse af et barns grænser. Det er en magtdemonstration, hvor 
udøveren ikke kun er fysisk overlegen men også mentalt. Et seksuelt misbrugt barn udsættes 
for en handling barnet ikke kan forstå, og trues til stilhed og accept. Et seksuelt misbrugt barn 
oplever både fysisk og psykiske smerte, og uden behandling efterlades barnet med psykiske og 
fysiske mén. Seksuelt misbrug er omsorgssvigt i værste forstand. 

Den 9.-10. september 2009 afholdt MI/BB konferencen Et børnehus i Grønland i kulturhuset 
Katuaq i Nuuk. Et børnehus behandler børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Med 
erfaringer fra næsten 900 børnehuse i USA, Island, Norge og Sverige, er der tale om en model, 
der er dokumenteret, evalueret og som virker. 

Nyeste tal understreger, at vi i Grønland skal skride til handling overfor de sociale problemer, 
som alt for mange børn lever med2:  

- 28,4 % af alle piger fra sjette klasse og op har været udsat for seksuelle overgreb 
- 35 % af alle mødre har været udsat for seksuelt misbrug 
- 1/3 af alle børn i Grønland oplever trivselsproblemer 
- 25 % af alle børn har levet med eller lever i familier med alkoholproblemer 
- 16 % af alle mødre har oplevet vold i deres nuværende eller tidligere parforhold  

De mange sociale problemer i Grønland har indtil nu resulteret en række initiativer i hele 
landet, men der har manglet prioritering og koordinering på landsplan. Konsekvensen er, at 
erfaringer fra succesfulde initiativer ikke bliver evalueret og udviklet, således at nye initiativer 
starter på bar bund. Børnehuskonceptet præsenterer imidlertid en åbenlys mulighed for at 
påbegynde en koordineret landsdækkende indsats for seksuelt krænkede børn her og nu.  

Erfaringer fra børnehuse i blandt andet USA og Island viser, at seksuelt krænkede børn har 
adskillige problemer. De lever ikke kun med seksuel vold, men ofte også med andre problemer 
som blandt andet generel omsorgssvigt, forældrenes alkoholmisbrug og vold i familien. 
Børnehusene spiller derfor en væsentlig rolle i synliggørelsen af disse komplicerede forhold 
samt i udviklingen af metoder til, hvordan de kan gribes an.   

Således vil et grønlandsk børnehus på sigt også kunne bidrage til en målrettet og effektiv 
løsning af de øvrige sociale problemer, som mange grønlandske børn lever med, og som 
tallene ovenfor afspejler.  

Endnu en vigtig erfaring fra andre landes børnehuse er, at et børnehus skal indrettes efter 
lokale forhold. Temaet for MI/BBs konference var derfor, hvordan vi kan etablere et børnehus 
optimalt i Grønland.  

3.1 Børnehusets koncept 

Børnehuskonceptet har sit afsæt i den amerikanske model Children’s Advocacy Center 
(herefter CAC), som første gang blev introduceret i Norden med Barnahusid i Island i 1998.  

                                                           
2 Christenten, Else, Christensen, Lise G. og Baviskar, Siddhartar, Børn i Grønland, 2008, SFI – det 
Nationale forskningscenter for velfærd. MIPI – Videnscenter om Børn og Unge, Curtis et.al., 2004 
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Grundtanken er et-dørs-princip, der skal sikre, at et seksuelt krænket barn, kun skal henvende 
sig et enkelt sted for at sagsbehandling og behandling kan blive iværksat.  

Et-dørs-princippet realiseres ved at etablere et tæt og koordineret tværfagligt og 
tværsektorielt samarbejde af medicinsk, psykologisk og juridiske undersøgelser samt hjælp til 
barnet i et børnevenligt miljø. Organiseringen er forskellig i USA og Island, men fundamentet 
er det samme: Behandling og sagsbehandling sker på barnets præmisser og arbejdet bygger på 
et struktureret og forpligtende samarbejde imellem alle de aktører, der spiller en rolle i sager 
med seksuelt misbrugte børn.  

CAC har eksisteret siden 1980’erne, mens Barnahusid lige har rundet sit 10 års jubilæum. Både 
Sverige og Norge har i de senere år udviklet børnehuse på baggrund af de islandske erfaringer. 
I Danmark arbejder man ligeledes på at finde en løsning tilpasset danske forhold. 

Inden for fagkredse er der således ikke tvivl om, at børnehustanken fungerer og bør anvendes. 
Grønland har derfor mulighed for at indføre et koncept, der bibringer mange års erfaring med 
både behandlingsmetoder, organisering og implementering.  

Et børnehus i Grønland skal tage udgangspunkt i grønlandske forhold, præcis som opgaven er 
blevet løst i Island, Norge og Sverige, og løses i Danmark.  

For yderligere information om CACs i USA og Barnahusid på Island henviser vi til: 
www.nationalcac.org, www.bvs.is. 

 



 

4 Sagsbehandling for seksuelt krænkede børn i dag

Tilbud om behandling til seksuelt misbrugte børn og kvaliteten af sagsbehandlingen fra det 
offentliges side varierer i dag fra kommunen til kommune og fra by til by. Nogle kommuner og 
byer har beredskabsplaner der fungerer og følges, andre kommuner har beredskabsplaner, 
som ikke følges eller er decideret ukendte. Endnu andre kommuner har slet ingen 
beredskabsplaner.  

I dag er forløbene for seksuelt krænkede børn kendetegnet ved mangel på koordineret 
samarbejde, systematik eller ensartethed. Resultatet er, at barnet står som den store taber.

På konferencen blev deltagerne bedt om at illustrere et barns forløb fra an
behandling, som det foregår i dag. De i alt fire grupper meldte alle tilbage, at det var svært at 
fuldføre illustrationsopgaven. Det indikerer kraftigt, at konferencens børne
deltagere mangler indsigt i dels gældende 
ansvarsområder.   

Nedenstående figur illustrerer sagsbehandlings

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuren tydeliggør, hvorfor der er behov for børnehustanken i Grønland. Praksis i dag er, at 
systemerne arbejder udenom og henover barnet, og uden egentlig gensidig kontakt mellem de 
involverede personer eller instanser.

sundhedsvæsen

socialforvaltning

behandlere
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5 Koordineringscenter for børn udsat for seksuelle 

overgreb 

Målet med konferencen var at diskutere, hvordan et børnehus kan etableres, organiseres og 
drives i Grønland. I løbet af konferencen stod det dog mere og mere klart, at Grønland både 
har brug for et eller flere børnehuse samt et koordineringscenter for seksuelt krænkede børn. 
Det var nemlig en tydelig anbefaling fra konferencedeltagerne, at en forudsætning for et 
succesfuldt børnehuskoncept er, at det indledningsvise arbejde gøres grundigt. 
Koordineringscentrets opgave er dels at varetage dette indledningsvise arbejde, dels følge op 
på børnehusenes behandlingspraksis og udvikling.  

Et succesfuldt børnehuskoncept bygger på et solidt lovgrundlag, grundig viden om de seksuelt 
krænkede børn samt indsigt i succesfulde, eksisterende behandlingstilbud. Derudover skal et 
effektivt samarbejde mellem alle involverede faglige og offentlige interessenter sikres.   

Til at varetage disse opgaver, var konferencens deltagere enige om, at der bør etableres et 
nationalt koordineringscenter for børn udsat for seksuelle overgreb.  

Centrets første opgave er at gennemføre et screenings- og evalueringsarbejde, der kortlægger 
igangværende tiltag samt deres resultater. Det sikrer, at forskellige initiativer lærer af 
hinanden og løfter barren for best practice. Endvidere vil det give et dygtigt udgangspunkt for 
at mobilisere et optimalt sagsbehandlings- og behandlingsforløb for børn udsat for seksuelle 
overgreb. Områder for screenings- og evalueringsarbejde er uddybet i kapitel 9.  

Screeningsarbejdet bør indbefatte en undersøgelse af, hvordan det lovmæssige og 
økonomiske grundlag sikres for at skabe de rette rammer for en effektiv samlet indsats.  

Endnu en opgave for centret er at fungere som rådgivende enhed for kommunerne. Videns- og 
erfaringsformidling fra blandt andet andre kommuner kan bidrage til konstant udvikling af 
standarden for sagsbehandling og behandling af seksuelt krænkede børn.  

Såfremt centret etableres på permanent basis vil det også have til opgave at bidrage til 
evalueringer og udviklingen af sagsbehandling og behandling af seksuelt krænkede børn – 
mere herom under kapitel 9. 
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6 Børnehusmodeller 

Konferencedeltagerne diskuterede forskellige modeller for hvordan et-dørs-princippet for 
seksuelt krænkede børn kan operationaliseres – hhv. en central og en decentral model:  

6.1 Fire kommunale børnehuse 

En model vedrører et fysisk børnehus i hver kommune og dermed også en sikring af et 
landsdækkende beredskab for målgruppen. Denne model er inspireret af det islandske 
Barnahusid. Grundtanken for denne model er, at koordineringscenteret udarbejder et koncept 
for børnehuse i Grønland, som kommunerne skal opfylde.  

Med denne model kommer barnet til børnehuset, hvor al sagsbehandling og behandling 
varetages.  

Modellen sikrer ensartet sagsbehandling og behandling af de seksuelt krænkede børn, uanset 
hvor i landet de bor. Fordelene ved denne model er etableringen af trygge og faste rammer for 
de seksuelt krænkede børn.  

Konferencedeltagerne kom dog også hurtigt frem til diskussioner om ulemperne ved denne 
model: Den er ressourcekrævende og så er der ikke nødvendigvis behov for at lancere helt nye 
tiltag i de kommuner, der allerede har startet andre initiativer rettet mod børn, der har været 
udsat for seksuelt krænkede børn. Endvidere er kommunerne forskellige med hensyn til 
infrastruktur, ressourceadgang, kultur, sprog osv. 

Selvom der er behov for en fælles, koordineret løsning på landsplan er der altså også behov for 
en decentral løsning, der fleksibelt kan rumme kommunernes forskelligheder, behov og 
eksisterende initiativer. 

6.1.1 Beføjelser  

I diskussionerne af hvordan et børnehus organiseres blev det understreget, at børnehusets 
medarbejdere vil besidde en meget detaljeret viden om seksuelt misbrug af både det enkelte 
barn og som samfundsproblem generelt. Det er derfor vigtigt at kompetencer og beføjelser 
følges ad, og at børnehusets medarbejdere kan træffe en række forskellige afgørelser, selvom 
sundhedsvæsen, politi og socialforvaltningen i øvrigt, ikke vurdere behovet herfor.  

Børnehus 

Qeqqata Kommunea 
Børnehus 

Qaasuitsup 
Kommunea 

Børnehus 

Kommuneqarfik 
Sermersooq 

Børnehus 
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Seksuelt misbrug uden en dom 

I mange tilfælde af seksuelt misbrug er det vanskeligt eller endda umuligt at fremskaffe 
bevismateriale til domsfældelse3. I dag slutter mange sagsforløb, når en krænker kendes 
uskyldig, også selvom det udelukkende skyldes mangel på bevismateriale.  

Konferencedeltagerne var enige om, at dette ikke skal være afgørende for, hvorvidt barnet skal 
behandles. Det er udelukkende børnehusets medarbejdere der vurderer behovet for 
behandling, og vurderes behovet at være til stede skal barnet tilbydes behandling.  

Anbringelser  

Såfremt børnehusets medarbejdere vurderer, at barnet har behov for en døgnanbringelse, skal 
disse have beføjelser til at kræve dette. Endvidere kan man med fordel sikre dette gennem et 
tæt samarbejde med landets døgninstitutioner, hvor det i forvejen vurderes, at et antal 
seksuelt misbrugte børn er anbragt. 

6.2 Fælles standarder – forskellige løsninger 

Den decentrale model bygger på et sæt nationale standarder og minimumskrav vedrørende 
sagsbehandling og behandling som koordineringscenteret udstikker, og som kommunerne skal 
overholde.  

 

Kommunerne beslutter selv, hvordan de vil opfylde standarderne ud fra de tilstedeværende 
lokale ressourcer, eksisterende behandlingstilbud osv. 

Med denne model kan en kommune eksempelvis vælge et rejsehold, mens en anden 
kommune kan vælge at udvikle det lokale familiecenter, og en tredje kommune et decideret 
børnehus. 

Flere konferencedeltagere udtrykte at en ulempe ved denne løsning er, at børnehustanken kan 
blive integreret i et voksentilbud, hvormed børneperspektivet enten minimeres eller 
forsvinder. En anden ulempe ved denne løsning er, at sagsbehandlere og behandlere ikke er 
dedikeret til de seksuelt krænkede børn, hvilket kan resultere i svækket kompetenceudvikling 
og fokus på barnets tarv. En grundtanken ved børnehustanken er netop, at sagsbehandlerne i 

                                                           
3 Seksuelt misbrug fra barnets perspektiv af Naaja H. Nathanielsen, Barnahusid i Island af Thora Sigfridur 
Einarsdottir og Erfaringer om behandling af seksuelt misbrugte børn i Grønland af Naja Lyberth og Inuk 
Borup-Nielsen. 
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børnehuset er eksperter på området, da de udelukkende beskæftiger sig med seksuelt 
misbrugte børn. 

6.3 Andre modeller 

Enkelte deltagere mente ikke, at et børnehus er løsningen, men at det primært handler om 
opkvalificering og velfungerende beredskabsplaner. Andre igen mente, at et børnehus er 
problematisk i Grønland, da anonymiteten i de små samfund er ikke-eksisterende, hvorfor 
opgaven bedst blev løst i socialforvaltningen. 
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7 Et børnehus i Grønland - udfordringerne 

Et børnehus i Grønland handler om meget mere end det blot at tage beslutningen og finde 
midlerne til etablering og driften. Et børnehus i Grønland må tage udgangspunkt i de 
grønlandske realiteter. Nedenfor gennemgås de problematikker konferencedeltagerne fandt 
vigtigst. 

7.1 Ressourcer  

Konferencedeltagernes diskussioner vedrørte både økonomiske-, kompetencemæssige og 
tidsmæssige ressourcer. Udfordringer med hensyn til ressourcer vedrører ressourcemangel, 
ressourceplacering, udnyttelse af eksisterende ressourcer og ikke-socialfagligt uddannede 
ressourcer. 

7.1.1 Ressourcer - økonomi 

Økonomiske spørgsmål vedrørende etableringen af et koordineringscenter samt et eller flere 
børnehuse i Grønland var gennemgående for alle workshops på konferencen.  

Overordnet var det en klar opfordring fra konferencedeltagerne, at de nødvendige økonomiske 
ressourcer sikres inden etablering af koordineringscenter og børnehuse påbegyndes. 
Endvidere blev det også understreget, at der skal være samhørighed mellem ambitioner og 
økonomi.  

Det fremgik af oplægget om det islandske Barnahusid, at dette er offentligt finansieret, hvilket 
er grunden til, at husets arbejde ikke påvirkes af negative økonomiske konjunkturer. Denne 
ordning cementerer, at børnenes tarv er i fokus.  

Konferencedeltagerne tilsluttede sig fuldt ud et offentligt finansieret børnehus i Grønland. Et 
koordineringscenter og børnehuse i Grønland vil koste penge, men som et oplæg viste4, sparer 
et et-dørs-princip på sigt penge.  

7.1.2 Ressourcemangel - kompetencer 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft i Grønland vil også få betydning for et børnehus. Et 
børnehus vil kræve faglige ressourcer, som der er mangel på; herunder læger, psykologer, 
socialrådgivere og akademisk personale.  

Konferencedeltagerne fremhævede, at gode initiativer gennem tiden er iværksat grundet 
deres succes i andre lande. Alt for sjældent har man dog sammenholdt initiativernes 
ambitioner og mål med de tilgængelige ressourcer. Det har resulteret i, at initiativerne enten 
er blevet stoppet, løbet ud i sandet eller ikke har vist de positive resultater, der var målet.  

Manglen på uddannet personale i Grønland har flere konsekvenser: 

• Initiativer trækker i langdrag eller stoppes, når stillinger står ubesat. 

• Den hyppige udskiftning af medarbejdere medfører manglende kontinuitet i 

arbejdet. 

                                                           
4 Cym Doggett: United States - Child Advocacy Center and Multidisciplinary Team Model 
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• Den hyppige udskiftning betyder at indsatser og projekters succes bliver 

personafhængig – for hvad vil den næste på posten prioritere? 

En sikring af et succesfuldt børnehus er afhængig af, at der tages højde for disse 
problematikker. Et børnehus skal give børnene trygge og stabile rammer, hvilket kræver 
stabilt, kvalificeret personale, der målrettet kan videreudvikle de metoder, der anvendes i 
børnehuset. Derfor må vi tænke kreativt, da nogle aktiviteter må udføres anderledes i 
Grønland end i de børnehuse, der er i blandt andet USA og Island. 

7.1.3 Placering af ressourcer 

Udover den generelle ressourcemangel oplever Grønland, at de ressourcer, der er til rådighed, 
ofte koncentreres i de store byer. Selv i Grønlands anden største by, Sisimiut, er det svært at 
tiltrække eksempelvis psykologer, mens det er stort set umuligt nord for Diskobugten. Det 
betyder blandt andet, at det børnehuskoncept, der fungerer i én kommune, ikke nødvendigvis 
vil fungere i en anden. En mulig løsning på dette er ifølge nogle konferencedeltagerne, at 
kommunerne skal have mulighed for at løse opgaven ud fra de ressourcer, de har, samtidig 
med at man fra centralt hold sikrer, at minimumsstandarder for sagsbehandling og behandling 
overholdes i hele landet; jf. kapitlet om børnehusmodeller.  

7.1.4 Udnyttelse af eksisterende og ikke faglige ressourcer 

For at et børnehus kan lykkes, kræver det, at de faglige ressourcer der er tilgængelige i 
kommunerne - læger, psykologer, socialrådgivere m.m. - anvendes optimalt, uden at man 
samtidig overbelaster dem. Derfor bør fokus være på opkvalificering af personalet i de små 
byer og bygder, uanset uddannelsesbaggrund, således at de kan overtage en del af opgaverne. 
Konferencedeltagerne var enige om, at lokale ressourcepersoner skal inddrages og 
opkvalificeres for at flytte børnehuset fra blot en ide på papiret til en realitet.  

Det stiller endvidere store krav til opkvalificering, som ikke skal foregå efter et standardudbud 
af kurser, men efter skræddersyede kurser, der er målrettet byer og bygders specifikke behov.  

Ligeledes var det en anbefaling fra konferencedeltagerne, at lokale ressourcer anvendes 
optimalt og i flere sammenhænge. Lokale ressourcer kan være offentlige såvel som private; 
eksempelvis de skolelærere som videreuddanner sig inden for pædagogik og psykologi. Disse 
personer kan med fordel inddrages i arbejdet for seksuelt krænkede børn - naturligvis under 
hensyntagen til deres øvrige funktioner. 

Endelig fremhævede konferencedeltagerne, at det i mindre byer og bygder er væsentligt at 
inddrage de ressourcepersoner der er her – blandt andet kateketer, butiksbestyrere, 
sundhedsassistenter og lærere.  Konferencedeltagerne diskuterede mulighederne i at give 
redskaber og kompetencer til disse, således at de kan styre en selvhjælpsgruppe eller på anden 
måde indtage en rolle som kontakt- og omsorgsperson i behandlingen af sager med seksuelt 
misbrug af børn. Inddragelse af lokale ressourcepersoner vil ligeledes have den positive 
sideeffekt, at der skabes grobund for en holdningsændring til seksuelt misbrug, da arbejdet 
forankres lokalt. 

7.2 Samarbejde 

I workshopdiskussionerne fremgik det, at konferencedeltagerne – som både repræsenterede 
kommunalt ansatte, ansatte fra Selvstyret, NGO’er og private behandlere – ikke har overblik 
over de eksisterende tiltag og behandlingsmuligheder, der faktisk er på børne- og 
ungeområdet i dag.  
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Et godt eksempel herpå er Familiecentret Qaammaavik i Aasiaat, som gennem de sidste 8-9 år 
har arbejdet målrettet med seksuelt misbrugte børn. Deres erfaringer og resultater var nye for 
mange af konferencens deltagere. 

Det er tankevækkende, at sådanne tiltag ikke er alment kendt. Grønland er 
befolkningsmæssigt for lille og har for stor mangel på ressourcer til ikke at koordinere tiltag og 
behandlingsmuligheder.  

De knappe ressourcer taget i betragtning må forudsætningen for et børnehus være et 
velfungerende samarbejde og kontinuerlig koordinering mellem kommuner og Selvstyre. 
Konferencedeltagerne mener derfor, at det er essentielt, at der påbegyndes et screenings- og 
evalueringsarbejde, som kortlægger og vurderer lokale tiltag og ressourcer, sådan som det er 
uddybet i kapitel 5.  Et sådan arbejde vil dels kunne afdække uudnyttede eller dårligt 
udnyttede ressourcer, dels vise hvad der faktisk virker i dag, og dermed inspirere til udvikling 
af eksisterende tiltag og metoder. Det er dog vigtigt at påpege, at en sådan screening 
efterfølgende anvendes aktivt til optimering af socialsektoren. Som det blev fremhævet flere 
gange på konferencen, ender alt for mange dygtige undersøgelser og evalueringer på en hylde 
uden at blive anvendt.  

7.3 Kultur og sprog 

I Grønland er der kulturelle forskelle mellem borgere, der er opvokset i landet og tilflyttere, 
som hovedsagligt er fra Danmark. Derudover er der også kulturforskelle mellem nord og syd 
samt øst og vest.  

På konferencen var der bred enighed om, at kulturforståelse er nødvendigt for at kunne 
arbejde med mennesker i et andet land. En stor del af konferencedeltagerne har arbejdet 
sammen med fagfolk, som har været i landet i en forholdsvis kort periode, og som er gået til 
opgaven uden at sætte sig ind i hvilket samfund, de agerer i. Det har betydet, at mange 
indsatser har været forfejlede, fordi de har bygget på danske metoder og er blevet formidlet 
på dansk, hvorfor indsatserne ikke er blevet forstået af klienterne. En anden konsekvens er, at 
en stor andel af tilflytterne har valgt at rejse fra landet igen efter forholdsvis kort tid, fordi de 
har oplevet at de ikke slog til fagligt.  

Et obligatorisk kursus i kulturforståelse vil betyde en mere optimal udnyttelse samt 
fastholdelse af ressourcerne. Med ressourcediskussionerne in mente, er det uundgåeligt at 
importere arbejdskraft. Kurset bør foregå i Grønland, dels med undervisere dels som 
mentorordninger. Et sådant forløb vil eksempelvis sikre, at en dansk psykolog forstår, at 
grønlandske børn ofte er mere visuelle end sproglige. 

En workshopgruppe anfører endvidere, at et kursus i grønlandsk kultur, i udgangspunktet var 
vigtigere end et sprog kursus, da en øget kulturforståelse i højere grad vil medføre et ønske om 
at lære sproget, hvilket i sidste instans vil komme børnene til gode. Konferencedeltagerne 
anbefaler derfor et obligatorisk forløb om kulturforståelse, ikke kun fra dansk til grønlandsk, 
men også internt i Grønland, hvor sproglige forskelle og levevilkår bør integreres i 
behandlingen. 

7.4 (Krise)beredskab 

Når et seksuelt overgreb anmeldes, bør et beredskab omgående træde i kraft. I dag er der 
enten ikke udarbejdet beredskabsplaner, eller også - som det kom frem under en workshop - 
eksisterer de, men er ikke udbredt til de relevante instanser og samarbejdspartnere og 
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fungerer derfor ikke i praksis. Et fungerende beredskab skal være almen praksis og derfor 
uafhængigt af ideen om et børnehus. 

Under en workshop berettede en deltager om, hvordan et beredskab i forbindelse med en stor 
pædofilisag fungerede rigtig godt, men at beredskabet efter sagens afslutning ikke blev 
vedligeholdt, og samarbejdet løb ud i sandet. Denne sag viser vigtigheden af kontinuitet og 
koordinering i forvaltningerne. Medarbejderudskiftning gør beredskabsplaner sårbare, fordi 
beredskabet bliver personafhængigt og fungerer i den periode en person prioriterer opgaven, 
hvorefter den falder på gulvet. Manglende beredskabsplaner øger risikoen for, at det 
krænkede barn aldrig får den støtte, hjælp og behandling, det har krav på.   

Konferencedeltagerne var enige om, at ansvaret for beredskabsplaner skal placeres på 
direktørniveau samt, at der er brug for en central styregruppe bestående af chefer for 
Socialforvaltningen, Børne- og kulturforvaltningen, politiet og sundhedsvæsnet, som sikrer 
kontinuitet, opdatering og udvikling af beredskabsplanerne.  

På flere workshops talte man om vigtigheden af en hotline, som alle, der fik mistanke eller 
kendskab til seksuelt misbrug af børn, kunne ringe til for at få rådgivning. Denne 
hotlinefunktion skal have nært kendskab til kommunernes beredskabsplaner og på den 
baggrund rådgive til næste skridt i sagen. 

Udarbejdelse og udvikling af eksisterende beredskabsplaner er som nævnt uafhængigt af selve 
ideen om et børnehus. Dette er et arbejde kommunerne, politiet og sundhedsvæsenet kan 
påbegynde i dag, og f.eks. koordinere med hinanden på baggrund af børnehustanken. Disse 
beredskabsplaner kunne således hjælpe med implementeringen og integreringen af et 
børnehus, når det etableres. 

7.5 Børn med mange sociale problemer 

Deltagerne diskuterede begge dage det forhold, at for flere børn var det seksuelle misbrug kun 
et af de omsorgssvigt barnet levede med. Børnehuset vil få kontakt til børn, der kommer fra 
meget ressourcesvage familier præget af både misbrug og andet omsorgssvigt, hvor barnets 
helt basale behov nedprioriteres i forhold til forældrenes.  

I oplægsrækken på dag 2 fortalte flere psykologer 5, at barnet i sådanne tilfælde godt kunne 
opleve det seksuelle misbrug som sekundært i forhold til anden omsorgsvigt, eller måske fandt 
det lettere at tale om andet omsorgssvigt frem for det seksuelle misbrug. Det er en 
problematik, man fra starten må beslutte, hvordan man vil forholde sig til. I 
workshopdiskussionerne var der ingen tvivl om, at al behandling skulle foregå på barnets 
præmisser, og fra et fagligt synspunkt er det umuligt, at adskille barnets problemer. For et 
barn med mange sociale problemer, er det vigtigt, at Børnehuset har et fast og tæt samarbejde 
med andre behandlingstilbud som Qaqiffik, familiecentre samt socialforvaltningen, for at 
kunne igangsætte støtteinitiativer ikke kun for barnet men for hele familien.  

Børn med adskillige sociale problemer er i sagens natur mere behandlingskrævende. 
Kendetegnende for disse børn er endvidere manglende opbakning fra hjemmet. Eksempelvis 
berettede en oplægsholder om en familie, hvor moderen til det krænkede barn valgte at 
opretholde forholdet til krænkeren. Andre beretninger handlede om børn der frøs, var sultne 
og bekymrede for deres søskende og forældre, hvorfor den egentlige terapi først kunne 
påbegyndes efter barnets helt basale behov var opfyldt. Endnu andre oplægsholdere 

                                                           
5 Seksuelt misbrug fra barnets perspektiv af Naaja Nathanielsen og behandling af seksuelt misbrugte 
børn i Grønland af Inuk Borup-Nielsen og Naja Lyberth. 



 

21 
 

berettede om, at barnet også kan være uimodtageligt for behandling på det tidspunkt det 
kommer i kontakt med et børnehus. 
 

Dette har konsekvenser for planlægningen af behandlingsforløbet; se næste afsnit.  

7.6 Behandling 

Som fremhævet ovenfor, blev der flere gange lagt vægt på, at behandlingsforløbet skal tage 
udgangspunkt i barnets præmisser og ikke i økonomiske overvejelser. Et barn er 
færdigbehandlet, når behandleren vurderer det, ikke efter en fast antal behandlingssessioner. 
Ligeledes var der bred enighed om, at behandlingstilbuddet skal forløbe uafhængigt af 
efterforskningen, således at barnets behandling er uafhængig af retslige beviser. Dette blev 
begrundet i, at der i flere sager ofte ikke er beviser til en sigtelse, selvom man er overbevist om 
at forbrydelsen er sket. I dag tabes disse børn ofte helt i systemet, derfor skal et børnehus 
sikre, at der bliver taget hånd om alle børn uagtet retsstillingen.  

Specifikt omkring behandlingen påpegede flere fagfolk en sproglig udfordring. En del seksuelt 
krænkede børn i Grønland er ikke vant til eller ude af stand til at sætte ord på følelser, hvorfor 
visuelt materiale kan være vigtige elementer i et behandlingsforløb. Det er især vigtigt for 
behandlere, som ikke kender til grønlandsk kultur at være opmærksom på dette. 

De mange erfaringer med behandling af børn i Grønland generelt kan med fordel udvikles til 
en decideret grønlandsk behandlingstilgang.  

7.7 Lovgivning  

Forud for et grønlandsk børnehus ligger der et større juridisk forarbejde, således at den 
grønlandske lovgivning danner forudsætningerne for børnehusene. Adskilt fra selve 
implementeringen af børnehuset i den grønlandske lovgivning, ligger der andre juridiske 
barrierer, som implicit modarbejder børnehustanken. 

7.7.1 Afskaffelse af revselsesretten 

Revselsesretten skal afskaffes. Hvis man fra politisk hold vil signalere, at seksuelle overgreb og 
vold mod børn er uacceptabelt og strafbart, skal barnets ret til egen krop og til at sige nej 
sikres juridisk. Det nytter ikke at etablere et børnehus, hvis forældrene stadig har lov til at slå 
deres børn.  

7.7.2 Tvungen behandling 

Der skal ikke stilles spørgsmålstegn ved resocialisering som grundtanken i det grønlandske 
retsvæsen, og netop derfor er det uundgåeligt ikke at tænke tvungen behandling ind i 
krænkerens dom.  Succesraten for behandlingen af seksuelle krænkere er ikke entydigt positiv, 
men en resocialisering af få krænkere må betragtes som bedre end ingen. Fra 
samfundsmæssig side er det nødvendigt at minimere risici for krænkelser af børn. Samtidig er 
det også vigtigt at dommene afspejler denne holdning, hvorfor konferencedeltagerne 
opfordrede til at skærpe strafferammen for seksuelle krænkere.  

7.7.3 Registrering af pædofile 

Der er flere historier om pædofile, der er rejst mellem byer og bygder i Grønland, og i 
kølvandet efterladt flere seksuelt krænkede børn, inden de enten er blevet tvunget væk af 
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lokalsamfundet, eller efter eventuel retsforfølgelse. Mulighederne for registrering eller 
efterfølgende monitorering af pædofile i samfundet bør granskes.  

Det nødvendigt at finde en løsning på dette problem, særligt hvis man fortsat ønsker at 
integrere Konventionen om Barnets Rettigheder i den grønlandske lovgivning. En pædofil kan 
efterlade en by eller bygd med et massivt behov for krisehjælp. Udover de åbenlyse 
menneskelige omkostninger, er der således et økonomisk perspektiv, som heller ikke kan 
ignoreres. 
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8 Målgrupper for et børnehus 

Pårørte til det seksuelt misbrugte barn kan også have brug for behandling eller krisehjælp. 
Derfor fokuserede en af konferencens workshops på målgrupper og deres behov. 
Workshopgruppen udpegede følgende målgrupper, som kan have behov for intervention:  

• Det seksuelt krænkede barn 
• Det seksuelt krænkede barns søskende 
• Det seksuelt krænkede barns primære omsorgspersoner 
• Det seksuelt krænkede barns venner og skolekammerater 
• Børn og unge med seksuelt krænkende adfærd 
• Børn og unge med seksuelt krænkende adfærds primære omsorgspersoner 

• Voksne krænkere 

8.1 Det seksuelt krænkede barn 

Det seksuelt krænkede barn udgør den primære målgruppe for børnehuset. Al behandling skal 
tage udgangspunkt i det krænkede barns behov. Der må derfor ikke slækkes på barnets 
behandling til fordel for behandling eller intervention af andre målgrupper. Endvidere skal 
børnehuset indrettes således, at barnet får ro omkring sig, og ikke skal forholde sig til andre 
personers behov, førend det selv ønsker og er klar til dette.  

8.2 Det seksuelt krænkede barns søskende  

Søskende til et krænket barn kan have behov for behandling eller intervention. Først og 
fremmest er det vigtigt at få klarlagt om søskende også har været udsat for misbrug i de sager, 
hvor der er tale om overgreb fra et familiemedlem. Dernæst kan en ikke-misbrugt søster eller 
bror også blive påvirket af misbruget og føle skyld, afsky eller splittelse omkring den søskende 
der er blevet misbrugt.  

Såfremt barnets søskende viser sig også at være seksuelt misbrugt skal de naturligvis indgå i 
deres eget behandlingsforløb i børnehuset. Søskende, som ikke selv er misbrugt, skal tilbydes 
deltagelse i støttegrupper, såfremt dette vurderes nødvendigt. Støttegrupperne tilrettelægges 
i samarbejde med børnehuset på samme måde som for de primære ikke-
behandlingskrævende omsorgspersoner.  

8.3 Det seksuelt krænkede barns primære omsorgspersoner  

Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns reelle situation frem for den 
juridiske. Eksempelvis kan forældrene juridisk være primære omsorgspersoner, medens det i 
realiteten er mosteren. Ligeledes kan det være væsentligt at tage gavebørn i betragtning eller 
en ansat på den døgninstitution, hvor barnet kan være anbragt.  De primære omsorgspersoner 
til et misbrugt barn kan overordnet inddeles i to grupper: Ressourcestærke og ressourcesvage 
omsorgspersoner.  

8.3.1 Ressourcestærke omsorgspersoner 

Ressourcestærke omsorgspersoner er i vid udstrækning i stand til selv at støtte deres barn, 
som har været udsat for seksuelt misbrug. De har kræfter til at kræve, at deres barn gives den 
omsorg og behandling, det har krav på og behov for.  
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Ressourcestærke omsorgspersoner kan dog stadig have behov for selv at deltage i et kortere 
samtaleforløb evt. i grupper omkring det seksuelle misbrug af deres barn og deres muligheder 
for at støtte barnet.  

Ressourcestærke omsorgspersoners behov for intervention skal ikke varetages i selve 
børnehuset, men i støttegrupper som samarbejder med børnehuset.  

8.3.2 Ressourcesvage omsorgspersoner 

Ressourcesvage omsorgspersoner kan have svært ved blot at tage vare på dem selv, og formår 
kun i mindre grad at give deres børn støtte og opbakning. Familien kan være præget af 
arbejdsløshed og misbrugsproblemer. Der kan være så ringe forståelse for barnets situation, at 
forælderen kan vælge at bibeholde et forhold til den person der har krænket barnet. Barnets 
behandling kan endda blive afbrudt og stoppet, fordi den ressourcesvage omsorgsperson 
vælger ikke at forholde sig til forløbet overhovedet6.  

Ressourcesvage omsorgspersoners behov for intervention kan ikke varetages i et børnehus, da 
indsatsen vil kræve for mange ressourcer. Det er derimod meget vigtigt at børnehuset har et 
tæt samarbejde med familiecentre, alkoholbehandlingssteder og socialforvaltninger, således at 
der tages hånd om omsorgspersonen og således at omsorgspersonens behandling koordineres 
med barnets.  

I sidste ende skal børnehuset som tidligere nævnt have beføjelser til at kræve barnet fjernet 
fra hjemmet, såfremt dette er nødvendigt for at sikre barnets tarv.  

8.3.3 Ressourcesvage omsorgspersoner som selv har oplevet seksuelt misbrug 

Ressourcesvage forældre eller primære omsorgspersoner til et barn, der er blevet seksuelt 
misbrugt, kan selv have været udsat for overgreb som børn, unge eller voksne. Hvis 
omsorgspersonen ikke er blevet behandlet for deres eget traume, kan det være umuligt at 
inddrage personen i barnets behandling og sikre at han eller hun giver barnet den støtte og 
omsorg det har brug for i behandlingsforløbet.  

Disse omsorgspersoner skal gives akut hjælp i børnehuset, men kun indtil det er muligt at 
sende dem i et tilrettelagt behandlingsforløb i familiecentre, misbrugscentre eller andet. 
Denne mulighed skal sikres. 

8.4 Det seksuelt krænkede barns venner og skolekammerater 

Barnets venner kan have behov for intervention. Ofte kan et barns venner være de første der 
hører om misbruget, og de har måske kendt til overgrebene i en længere periode. Barnets 
venner kan derfor være påvirket i større eller mindre grad.  

Barnets venner skal tilbydes deltagelse i støttegrupper ligesom søskende, hvor de får hjælp til 
at bearbejde deres tanker og hjælp til at håndtere deres vens adfærd. De skolekammerater 
som ikke deltager i en decideret støttegruppe skal have mulighed for at snakke emnet 
igennem i deres klasse sammen med deres klasselærer, som det også er tilfældet i dag.  

8.5 Børn og unge med seksuelt krænkende adfærd 

Et oplæg på konferencen satte fokus på at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb 
eller fysisk vold er disponeret for at begå seksuelle overgreb. Derfor kan dette være en 

                                                           
6 Oplæg på konferencen ved Naja Lyberth og Inuk Borup-Nielsen 
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relevant målgruppe for et børnehus.7 Endvidere fremgik det af oplægget, at en fokuseret 
indsats over for unge krænkere kan medvirke til at reducere antallet af seksuelle overgreb. 

Behandling af krænkere vil altid være et følsomt emne. En af workshopgrupperne anbefalede 
at unge med seksuelt krænkende adfærd skulle behandles i børnehuset, fordi de i modsætning 
til de voksne krænkere bedre kan behandles. Gruppen understregede dog at en sådan 
beslutning blandt andet skal bero på en adskillelse af børn, der er krænkede og børn med 
seksuelt krænkende adfærd, og endvidere at der bør overvejes en aldersgrænse for de unge 
krænkere, der tages i behandling. En anden af workshopgrupperne anførte, at det er vigtigt, at 
unge krænkere behandles andetsteds end de krænkede børn.  

Der var dog udbredt enighed om, at det er et godt udgangspunkt for behandling af krænkere 
at sætte ind over for de unge.  

8.6 Børn og unge med seksuelt krænkende adfærds primære omsorgsperson  

Såfremt der er tale om unge krænkere kan krænkerens primære omsorgsperson have behov 
for intervention. Hvis unge med seksuelt krænkende adfærd skal behandles i et børnehus, bør 
deres primære omsorgspersoner få samme tilbud om akut krisehjælp som det krænkede barns 
primære omsorgspersoner. Længerevarende behandling ligger uden for børnehusets regi.  

8.7 Voksne krænkere 

Voksne krænkere skal ikke behandles i børnehuset. Deres behandling skal foregå i et helt 
andet regi. Dels fordi deres behandlingsbehov er meget anderledes end barnets og dels fordi 
børnehuset skal være et sted, hvor barnet er trygt og ikke risikerer at møde sin krænker.  

                                                           
7 Unge under 18 år står for omkring 30-35% af alle kendte seksuelle krænkelser i Danmark. Ca. 30% af 
disse unge krænkere har selv været udsat for seksuelle krænkelser, mens 60-80% har været ofre for, 
eller vidner til vold. Endvidere har flere af de voksne, som dømmes for seksuelle overgreb i Danmark, 
begået deres første overgreb som unge. Strange, Mimi (2009) oplæg til konferencen.  
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9 Kvalitet og evaluering  

Konferencens drøftelser af, at der mangler overblik over, hvilke initiativer der har været 
igangsat for seksuelt krænkede børn, sætter fokus på nødvendigheden af evalueringer. Vi har 
brug for at vide, hvilke initiativer der har effekt, og hvilke der ikke har. Det er ligeså væsentligt, 
at disse erfaringer formidles dygtigt, således at de kan anvendes i tilrettelæggelsen af nye 
initiativer og i udviklingen af eksisterende.  

På konferencen blev følgende områder fremhævet som vigtige evalueringsområder:  

9.1 Evaluering af enkelte initiativer 

Konferencen viste med tydelighed, at der lokalt i kommunerne er iværksat mange forskellige 
initiativer rettet mod behandlingen af seksuelt krænkede børn. Konferencedeltagerne 
efterlyser evalueringer af og uddybende viden om:  

• Hvilken effekt har de enkelte initiativer? Tilgange til behandlingen af børn er 
forskellige. Eksempelvis kan et behandlingsforløb vedrøre det enkelte barn eller 
inddrage barnets familie. I udviklingen af behandlingsmetoder er det vigtigt at 
synliggøre hvilke af de forskellige metoder, der viser positiv effekt hvad angår barnets 
synlige bedring både psykisk og fysisk.  
 

• Hvilke ressourcer kræver de enkelte initiativer? Et styrket beredskab til og behandling 
af seksuelt krænkede børn sætter fokus på ressourcer. Viden om, hvilke ressourcer – 
altså økonomi, kompetencer og tid – enkelte indsatser kræver, er essentielt for 
veltilrettelagte forløb.  

9.2 Evaluering af sagsstyring  

Konferencen viste også, at der er stor forskel på, hvordan sagsstyring vedrørende seksuelt 
krænkede børn varetages forskelligt i kommunerne. Resultatet er, at der er forskel på længden 
af tidsspænd fra anmeldelse til behandling. En anden, ganske alvorlig problemstilling er, at en 
del af de seksuelt krænkede børn slet ikke kommer i behandling, fordi der ikke foreligger bevis 
for den ulovlige handling.  

• Er sagsstyringen effektiv? Over tid er det vigtigt at dokumentere statistisk, at 
tidsspændet fra anmeldelse til behandling på landsplan kortes ned til et acceptabelt 
niveau. I forlængelse heraf er det hensigtsmæssigt at iværksætte erfaringsudveksling 
mellem kommunerne, således at de med inspiration fra hinanden kan organisere 
sagsbehandlingen på den mest hensigtsmæssige måde.  
 

• Er sagsstyringen fokuseret på barnets tarv? Vurderingen af, hvorvidt et barn har 
behov for behandling, bør ikke bero på fysisk (fysiologisk eller øvrig dokumentation 
som billedmateriale frembragt af politiet) bevisfrembringelse, men derimod på 
børnefaglige vurderinger. Derfor er det vigtigt, at evalueringer dokumenterer, at 
sagsstyringen er fokuseret på barnets tarv – dvs. at anmeldelser resulterer i 
børnefaglige vurderinger af, om et barn har behov for behandling og at denne 
behandling iværksættes.   
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9.3 Større evalueringer hvert andet år 

Større evalueringer, der sammenfatter ovenstående danner robust grundlag for anbefalinger 
til fremadrettet udvikling af sagsbehandling og behandling af seksuelt krænkede børn. Disse 
evalueringer vil bidrage til et vedholdende politisk fokus på området, samt bibringe børne- og 
ungefaglige medarbejdere den viden, der holder motivationen fast og øger deres 
kompetencer. Med henblik på at sikre et validt datamateriale er det en anbefaling, at de større 
evalueringer udarbejdes hvert andet år.  

9.4 Udfordringer ved evalueringer 

Selvom konferencedeltagerne efterlyste evalueringer, skinnede det dog også igennem, at 
udvikling og gennemførelse af evalueringsmetoder opleves som meget ressourcekrævende. 
Derfor bliver evalueringer også nedprioriteret til fordel for sagsbehandling og behandling.  På 
den baggrund efterlyste konferencedeltagerne rådgivning og ressourcer til gennemførelse af 
det nødvendige, evaluerende arbejde.  

9.5 Udvikling 

På konferencen var der konsensus om, at et børnehus skal indrettes efter grønlandske forhold. 
Evalueringer af initiativer samt viden om de seksuelt krænkede børn og deres familier bør 
danne grundlag for at følge op på denne anbefaling. Hvis det eksempelvis viser sig, at en stor 
del af seksuelt krænkede børn har en række identiske andre sociale problemer, er det vigtigt at 
børnehusets arbejde udvikles og indrettes herefter, jf. afsnit 7.5 

Endvidere kan vidensopsamling og evalueringer anvendes målrettet i arbejdet med 
uddannelse og kompetenceudvikling både hos børnehusets medarbejdere, men også hos 
medarbejdere i kommuner og andre behandlingssteder samt hos studerende indenfor det 
sociale område.  

På konferencen blev følgende perspektiver for udvikling af børnehuset fremsat:  

• Børnehuset opsamler og formidler viden om seksuelt krænkede børn og deres familier 
• Børnehuset rådgiver offentlige og private aktører om sagsbehandling og behandling af 

seksuelt krænkede børn  
• Børnehuset uddanner børne- og ungefaglige medarbejdere fra både offentlige og 

private organisationer  
• Børnehuset deltager i udviklingen af nationale, holdningsændrende kampagner 

9.6 Udvikling af samarbejdsrelationer  

Som skitseret ovenfor kan børnehusets ansvarsområder vokse betydeligt, og i takt hermed må 
Børnehusets samarbejdsrelationer også udvikles. Der kan med fordel arbejdes videre med 
samarbejdsmetoder og -områder med aktører som Paarisa, familiecentre, frivillige 
organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.  


