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Procedurebeskrivelse i forbindelse med 

overgreb eller mistanke om overgreb. 

Omhandler situationer, hvor der er mistanke/viden om børn, der er eller har 

været udsat for: 

Fysiske-, Psykiske- og Seksuelle overgreb 

Overordnet følger personalet i Naturteamet Københavns Kommunes ”Beredskabsplan for overgreb” 

se link: 

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/Beredskabsplan%20for%20overgreb.pdf 

Definition: 

Fysiske overgreb  

Fysiske overgreb er handlinger, hvor børn/unge lider fysisk overlast. Eksempelvis er slag, spark, 

rusk, kvælningsforsøg eller påføring af andre kropslige skader udtryk for fysiske overgreb.  

Psykiske overgreb  

Psykiske overgreb er af psykisk karakter, eller et resultat af en anden form for overgreb. Psykiske 

overgreb er eksempelvis indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering eller ligegyldig 

og nedværdigende behandling.  

Vanrøgt – fysisk og psykisk  

Vanrøgt er manglende handlinger og forsømmelse i omsorgen for og plejen af børn/unge. 

Eksempelvis er det vanrøgt, hvis børn/unge afholdes fra, at spise og drikke, få rent tøj, få 

sygdomsundersøgelse, eller få opfyldt behovet for følelsesmæssig kontakt. 

Seksuelle overgreb på børn/unge defineres som alle handlinger, eller situationer, hvor en ældre, 

jævnaldrende, eller yngre person udnytter børn/unge ved, at inddrage dem i seksuelle handlinger.  
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Verbal krænkelse  

En verbal krænkelse er eksempelvis, når en pige i puberteten får omtalt sine bryster som “store 

patter”, eller udsættes for lignende udtalelser om sin krop.  

Psykisk krænkelse  

En psykisk krænkelse kan eksempelvis være en situation, hvor børn/ unge presses til, at deltage i en 

leg, eller et spil, hvor de gradvist skal tage tøjet af, for til sidst, at sidde helt eller halvt klædt af 

foran andre.  

Fysisk krænkelse  

Dækker over alt fra, at tvinge sig ret til, at røre ved børn/unge til, at have egentlig seksuelt 

samkvem. Overgreb kan også være, at tage pornografiske billeder af børn/ unge til eget brug, eller 

til distribuering. 

I praksis  

Bekymring, mistanke eller konkret viden:  

Når vi støder på sager, med mistanke eller viden om seksuelle overgreb, eller vold begået mod børn 

og unge under 18 år, kan vi inddele dem i tre forskellige niveauer:  

1. Bekymring:  

En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn/ung, eller i dets 

familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden, om en konkret handling, begået af en 

bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene, skal derfor i 

første omgang føre til skærpet observation, af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med 

forældrene (med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb). Disse sager skal 

drøftes med Naturteamets leder, som efterfølgende, har mulighed for, at drøfte sagen med 

socialrådgiver i pågældende kommune. 

2. Mistanke:  

Mistanke forstås som mere end blot bekymring. Mistanken handler f.eks. om, at barnet/den unge 

har været udsat for en seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en voksen, eller fra et andet 
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barn/ung. Mistanken kan formuleres, f.eks. på baggrund af en tidsobservation af barnet, barnets eget 

udsagn om hændelser, der har fundet sted, eller oplysninger man har fået på anden vis. Disse sager 

skal drøftes med Naturteamets leder, som efterfølgende har mulighed for, at drøfte sagen med 

socialrådgiver i pågældende kommune, i forhold til en afklaring af, om der skal underrettes til Børn 

og Ungeforvaltningen.  

3. Konkret viden:  

Konkret viden om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling, eller overgreb 

begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse 

fra krænkeren eller fra vidner. Disse sager, skal man altid drøfte med Naturteamets leder, som 

efterfølgende har mulighed for, at drøfte sagen. Nærmeste leder skal underrette Børn og 

Ungeforvaltningen. Det er vigtigt, at få vurderet om barnet skal omkring til en retsmedicinsk 

undersøgelse. Det er politiet som rekvirerer en sådan undersøgelse, da den er til brug for 

bevismateriale i sagen.  

 

Endvidere henvises tilbage til KK’s beredskabsplan for overgreb ”Videnscenter for sociale indsatser 

ved vold og seksuelle overgreb mod børn” (SISO) 20 77 11 20 

 

Naturteamets medarbejdere er alle opmærksom på personligt ansvar for skærpet underretningspligt 

ifg servicelovens § 153.  

 

Tavshedspligt:  
 

Forvaltningsloven § 27 Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. 

borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig 

bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for 

at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.  

Servicelovens § 49 a lemper din tavshedspligt, når udvekslingen af oplysninger er nødvendig, som 

led, i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. 
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