
Retsmedicinske undersøgelser af børn i 
Børnehus Hovedstaden som en del af et 
projekt
- sundhedsmæssige og 
retssikkerhedsmæssige aspekter



Hvad er et børnehus?



Projekt Systematisk 
Retsmedicinsk Screening



Baggrund



Hvad går det ud 
på?



Formål



Det 
retsmedicinske 
perspektiv



Tryghed og barnet i fokus

8



Hvad har vi fundet?
Fund fra retsmedicinske screeninger i perioden 1.4.20 – 12.10.21  

antal procent
Ingen fund <5 3%
Fund svarende til hvad der er normalt for et barn i den alder, eller fund som 
ikke med sikkerhed kan henføres til den/de angivne hændelse(r)

176 98%

Fund der overstiger, hvad der er normalt for et barn i denne alder, eller fund 
der kan relateres til den/de angivne hændelse(r)

51 28%

Anbefaling om henvisning til egen læge, socialpæd. afd. og/eller tandlæge, 
m.h.p. udredning og opfølgning

53 29%

Barnet ville ikke undersøges <5 3%

Screeninger i alt 180



Fokus på barnets perspektiv 

• Smileydata og interviewdata 

Vælg den smiley der viser, hvordan det har været at blive undersøgt herinde hos os:

12 11 5 <5

Meget godt Godt Hverken godt 
eller dårligt

Dårligt Meget dårligt 



Delprojekter

Projekt Systematisk Retsmedicinsk Screening

Børnenes oplevelse af 
screeningen

Det tværsektorielle 
samarbejde –
hæmmere og 

fremmere

Juridisk: 
Hvilken forskel gør 
screeningerne for 

politiets og 
anklagemyndighedens 

arbejde

Retsmedicinsk PhD
projekt A:

“Identifikation af vold 
og omsorgssvigt mod 
børn udfra specifikke 

helbreds- og 
trivelsmarkører”

Retsmedicinsk PhD
projekt B: 

“Børn udsat for vold i
nære relationer og

deres retssikkerhed”



Fremtiden?

• Projektet udløber 31.3.22
• Vi har søgt om midler fra andre 

fonde til at fortsætte og udvide

• Håber på politisk 
opmærksomhed – at andre kan 
se mulighederne
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