
Helsingør Kommunes beredskabsplan  

ved henvendelser til Familierådgivningen om vold og/eller seksuelle 

overgreb 

Overordnet mål: Sikring af barnet i nye og eksisterende sager 

Sagen forbliver hos modtagene rådgiver indtil opgaven evt. kan overdrages til blivende rådgiver. 

BOKS 1 Inddrag FF vold og overgreb med henblik på at tjekke oplysninger i eksisterende og 

arkiverede sager  
Indhent yderligere informationer om barnet hvis nødvendigt: 

- Uden samtykke jf. RSL § 11c stk. 1 nr. 1  

- FVL § 28 stk. 2 nr.3 (og ved forebyggelse SEL § 49a)  

Underretningen sendes til visitator: underretninger@helsingor.dk. Visitator laver 24-timers vurdering  

I eksisterende sager med foranstaltning noteres særskilt, at underretningen er genvurderet af anden rådgiver jf. SEL § 155a stk. 1 

BOKS 2 Drøft sagen med faglig leder  

Tag stilling til:  

1. Er barnet i sikkerhed lige nu? 

2. Vurdering af bekymringsgrad ift. Børnelinealen. 

3. Er volden/overgrebet sket inden for 72 timer – opmærksomhed på sikring af bevismateriale.  

4. Overvej sparring med Børnehuset. 

5. Kontakte politiet med vores bekymringsgrad – evt. politianmeldelse?  

6. Børnesamtale eller konkret beskrivelse af, hvad der taler imod afholdes inden 24 t. – noter særskilt i journal.  

7. Inddrag forældremyndighedsindehavere, hvis ikke der er mistanke til dem som krænkere. 

8. Noter faglig vurdering og næste skridt i sagen.  

- Børnesamtalen jf. SEL § 155a stk. 2 

BOKS 3 Politisamarbejde  

 

V/ vold og seksuelt overgreb er der mulighed for sparring hos Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet på tlf. 51 25 02 67 

Anmeldelse skal ske skriftligt. Oplys: navn, CPR-nr. og adresse på barnet og den mistænkte; baggrund for underretningen; barnets 

udvikling fagligt, socialt og personligt; samarbejdet med forældrene, barnets egne udsagn; kontaktoplysninger til rådgiver. 

- Udveksling af oplysninger med politi jf. SEL § 49b og Børnehus jf. SEL § 50c 

Noter i sagen, hvis sagen er drøftet med Børnehuset. 

SÅFREMT DER IKKE POLITIANMELDES FORTSÆT MED ”NÆSTE SKRIDT” I SAGEN FRA BOKS NR. 2 

BOKS 4 Efter afholdt børnesamtale vurderes det, hvorvidt det er af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte, at der træffes 

afgørelse om børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50 på baggrund af faglig vurdering. Når det er muligt, partshøres 

forældermyndighedsindehaver inden der træffes afgørelse om børnefaglig undersøgelse, men i særlige tilfælde (som ved mistanke om 

vold og overgreb) tilsidesættes reglerne om partshøring før der træffes afgørelse.   

Såfremt der er truffet afgørelse om § 50, og der er sket anmeldelse til politiet el. anden samarbejdspartner kontaktes Børnehuset (tlf.: 

3317 3030) jf.  SEL § 50a. 

Tilbagemelding til professionel underretter om, hvorvidt der er iværksat § 50 eller foranstaltning jf. SEL § 155b stk. 2. 

BOKS 5 Såfremt mistanken retter sig mod en krænker i familien sikres barnet i samarbejde med politiet og Børnehuset. Politiet tager stilling 

til orientering af forældrene. Det er vigtigt, at vi giver vores faglige vurdering til kende omkring sikring af barnet, således der ikke går 

for lang tid inden videoafhøring. 

Fastholde fokus på fortsat socialfaglig indsats uafhængig af en eventuelt politimæssig efterforskning. 

Eventuelle tiltag:  

- Udarbejdelse af sikkerhedsplan 

- Privat aftale om placering i netværket i op til tre mdr.  

- Anbringelse m./samtykke jf. SEL § 52.3.7 

- Anbringelse u./samtykke v./formandsbeslutning jf. SEL § 75 

- Anbringelse u./samtykke jf. SEL § 58 

Personale 

Kontakt din leder, hvis du har brug for førstehjælp fra Psykologgruppen af 1984, tlf: 6068 5274/4025 8570, eller på Kilden-min 

arbejdsplads-arbejdsmiljø-krise/ulykker, hvor man også finder registreringsblanketter. Mail til visitator: 

Underretninger@helsingor.dk .Mail til FF Vold og overgreb: BUF_familieraadgivningen_ff_voldogovergreb@helsingor.dk               
Senest revideret den 27.08.2018 
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