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FORMÅL
Målgruppen for denne handlevejledning er medarbejdere i 
dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner og fritidscentre og -klubber 
samt medarbejdere i øvrigt i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Handlevejledningen giver dig en konkret og koncis guideline til, 
hvad du som medarbejder skal gøre, såfremt du er bekymret for 
et barn og skal foretage en underretning til Socialforvaltningen.

Vejledningen beskriver konkret, hvilke handlinger du skal 
foretage dig enten ved bekymring for overgreb (side 5), eller 
ved bekymring for generel mistrivsel (side 6). De handlinger, 
som du skal foretage dig, er nemlig ikke de samme i de to 
situationer.

Vejledningen giver dig også en kort definition af, hvad vi i 
Københavns Kommune forstår ved henholdsvis bekymring , 
mistanke og konkret viden om mistrivsel og overgreb. Du kan 
også læse om, hvordan du udarbejder en underretning, og hvad 
der sker i Socialforvaltningen, når underretningen modtages.

Handlevejledningen er en pixi-udgave af beredskabsplanen ”Når 
du er bekymret for et barn eller en ung – beredskab ved 
bekymring for mistrivsel hos og overgreb mod børn og unge”. I 
kassen til højre kan du se links og uddybende information om, 
hvad beredskabsplanen indeholder.

Udover denne handlevejledning er der udarbejdet en 
handleplan målrettet viden eller mistanke om seksuelle overgreb 
mellem børn og unge i institutioner og skole. Se links for mere 
information i kassen til højre.
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INDLEDNING

I beredskabsplanen ”Når du er bekymret for et barn 
eller en ung – beredskab ved bekymring for 
mistrivsel hos og overgreb mod børn og unge” kan du 
læse uddybende om procedurer og 
handlemuligheder, når du er bekymret eller har 
konkret viden om, at et barn eller en ung er i 
mistrivsel eller udsættes for vold eller overgreb. 
Vejledningen indeholder også information om særligt 
sårbare grupper af børn og unge, grooming, 
tavshedspligt, forebyggende tiltag mm. Du finder 
vejledningen her: https://www.kk.dk/bekymret-et-
barn-eller-en-ung-professionelle.

I handlevejledningen ved viden eller mistanke om 
seksuelle overgreb mellem børn og unge i 
institutioner og skoler, beskrives de særlige forhold, 
du skal være opmærksom på i disse situationer:
https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-
professionelle.

https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle
https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle


BEKYMRING, MISTANKE OG KONKRET VIDEN
Graden af viden vil have betydning for, hvordan man som 
fagperson skal agere, når man får kendskab til eller mistanke om, 
at et barn eller ung ikke trives eller har været udsat for et 
overgreb. Man kan skelne mellem tre typer af viden:

Bekymring
Her er ikke tale om, at man har viden om en konkret handling. 
Disse sager skal drøftes med nærmeste leder, som kan 
kontakte Socialforvaltningen for råd og vejledning, hvorefter 
det vurderes om underretning kan komme på tale. Ofte vil 
bekymringen i første omgang føre til skærpet observation af 
barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene.

Mistanke
Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken 
kan f.eks. handle om, at barnet/den unge viser tydelige tegn på 
mistrivsel og kan have været udsat for vold eller en seksuelt 
grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet 
barn/en ung. Mistanken kan formuleres f.eks. på baggrund af en 
observation af barnet, barnets eget udsagn om hændelser, der 
har fundet sted eller oplysninger, man har fået på anden vis. 
Disse sager skal drøftes med nærmeste leder, og der skal
sendes underretning til Socialforvaltningen hhv. enten til 
Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Handicap.

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, 
eller konkret viden om mistrivsel. Denne viden kan komme fra 
udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra 
vidner. Disse sager skal drøftes med nærmeste leder, og der 
skal underrettes til Socialforvaltningen. Underretning sendes 
til enten Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter 
Handicap.

Underretningspligten

Alle borgere har pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder 
børn eller unge, der er udsat for omsorgssvigt. Som fagperson har du 
skærpet underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt. Den 
skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, 
alene på baggrund af en formodning om, at et barn eller en ung 
under 18 år har behov for særlig støtte.
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NÅR BEKYMRING, MISTANKE eller VIDEN om MISTRIVSEL ELLER OVERGREB OPSTÅR

SERVICELOVENS § 153 OM SKÆRPET 
UNDERRETNINGSPLIGT

Fagpersoner der udøver offentlig tjeneste eller 
offentligt hverv, skal underrette hvis de under 
udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til 
eller har grund til at antage,

• at et barn eller en ung under 18 år kan have behov 
for særlig støtte

• at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov 
for særlig støtte på grund af forældrenes forhold

• at et barn eller en ung under 18 år kan have behov 
for særlig støtte pga. barnet eller den unges 
ulovlige skolefravær/undladelse af at opfylde 
undervisningspligten

• at et barn en ung under 18 år har været udsat for 
overgreb.

Husk på, at underretningspligten er en personlig 
pligt, hvor enhver således er ansvarlig for at 
reagere og handle på sin egen bekymring. Du kan 
ikke undtages fra dette forhold ved at 
underrette en overordnet leder.



HANDLEVEJLEDNING – SKRIDT FOR SKRIDT
Ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb
Hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for 
seksuelle eller voldelige overgreb eller andre strafbare forhold, 
skal du omgående drøfte dette med din leder samt tage 
kontakt til Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter 
Handicap eller Den Sociale Døgnvagt.

SÅDAN UNDERRETTER DU VED BEKYMRING IFT. OVERGREB

En underretning om overgreb og lignende grove forhold sker normalt 

telefonisk på grund af den særlige og akutte situation. Efterfølgende 

vil du blive anmodet om en skriftlig underretning.

• For Borgercenter Børn og Unge - ring 33 17 42 24. Her skal du 

spørge efter en socialrådgiver fra børnefamilieenheden i det 

område, hvor barnet bor. Du kan også finde telefonnummeret til 

den lokale enhed på https://www.kk.dk/borgercenterboernogunge

eller her på side 10.

• For Borgercenter Handicap - ring 33 17 88 00, hvis du ved, at 

barnet/den unge er tilknyttet borgercentret. Dit opkald modtages 

af et kontaktcenter for det samlede borgercenter.

• Udenfor åbningstid kontaktes Den Sociale Døgnvagt - ring 33 17 

33 33.

En skriftlig underretning sendes til Borgercenter Børn og Unge i det 

område, hvor barnet eller den unge bor, eller til Borgercenter 

Handicap hvis det drejer sig om et barn, der er målgruppeplaceret i 

borgercentret.

I akutte sager skal Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter 

Handicap, inden for 24 timer vurdere, om der skal foranstaltes akut i 

den konkrete sag.

Du kan læse mere her, ligesom du også finder underretningsskemaet 

her: https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-

professionelle
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HVAD GØR JEG SOM MEDARBEJDER IFT. OVERGREB?

Voldelige overgreb er en handling eller trussel, der – uanset formålet –
er rettet mod eller skader en anden persons integritet, eller som 
skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan både være en 
bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Uanset typen af 
vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene 
eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer 
udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold 
bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet 
ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Volden kan 
både have fysisk og psykisk karakter.

Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: 1) Den 
voksne udnytter barnets tillid. 2) Det seksuelle overgreb krænker 
barnets integritet. 3) Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller 
misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. 4) Det 
seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes 
betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn 
og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. 5) Det er en 
handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige 
moral.

Hvis der er tale om overgreb fra forældrene, må du ikke kontakte eller 
orientere forældrene om, hverken samtale med barnet eller den unge. 
Som professionel skal du omgående underrette Socialforvaltningen. 
Socialforvaltningen skal, ifølge loven, tale med barnet eller den unge -
uden forældrenes vidende jf. servicelovens § 155a, stk 2 - og sammen 
med politiet have mulighed for at koordinere den rette håndtering af 
sagen.

https://www.kk.dk/borgercenterboernogunge
https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle


HANDLEVEJLEDNING – SKRIDT FOR SKRIDT

Hvis du iagttager tegn på, at et barn eller en ung ikke trives
Del først din bekymringen med din leder og få afklaret, om bekymringen 
er så alvorlig, at I skal underrette Borgercenter Børn og Unge. 
Hvis ikke der skal underrettes, så kan fx Trivselslinealen anvendes til at 
vurdere bekymringsgraden. Overvej hvordan der - i samarbejde med 
forældrene - kan arbejdes med barnet/den unges trivsel og, om der er 
behov for støtte fra ressourcepersoner fx via inddragelse af den 
tværfaglige support. HUSK at dokumentere de observationer, der 
understøtter bekymringen. Der er ikke samtykkekrav til udveksling af 
oplysninger i disse situationer jf. Servicelovens § 49a, som netop giver 
hjemmel til, at fagfolk i særlige tilfælde kan udveksle oplysninger. Det 
anbefales dog at orientere forældre om videregivelsen af oplysninger.

Hvis du har mistanke eller viden om mistrivsel
Ved akut eller alvorlig bekymring og i situationer, hvor du ikke er i tvivl 
om, at barnet eller den unge mistrives, skal du underrette. 
Socialforvaltningen med det samme. HUSK at du altid kan kontakte 
Socialforvaltningen for anonym rådgivning om den konkrete situation, 
inden du sender en underretning.

SÅDAN UNDERRETTER DU, NÅR DU ER BEKYMRET FOR MISTRIVSEL

Trin 1) Det anbefales, at du så tidligt som muligt inddrager og 

samarbejder med familien. Forældre vil som udgangspunkt deres 

børn det bedste, og støtten til barnet eller de unge bliver bedst, hvis 

der fra start er et samarbejde med familien.

Trin 2) Find skema til underretning på https://www.kk.dk/bekymret-

et-barn-eller-en-ung-professionelle

eller BUFs opgaveportal. Underretningsskemaet kan også fås hos 

Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Handicap.

Inden du sender underretningen, er det en god ide at holde et møde 

med forældrene, hvor du sammen med dem gennemgår 

underretningen og giver dem mulighed for at kommentere. 

Underretningen udleveres til forældrene inden mødet.

Trin 3) Hvis forældrene er uenige i underretningen, skal du orientere 

dem om, at du ikke ændrer i underretningen, men at du tilføjer eller 

vedlægger deres kommentarer. Overvej, om det er relevant at have 

en kollega, en anden fagperson eller din leder med til samtalen.

Trin 4) En underretning sendes til Borgercenter Børn og Unge i det 

område, hvor barnet eller den unge bor, eller til Borgercenter 

Handicap, hvis det drejer sig om et barn, der er målgruppeplaceret i 

borgercentret.
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HVAD GØR JEG SOM MEDARBEJDER IFT. MISTRIVSEL?

Trivselslinealen opdeler børnene i 5 kategorier: I trivsel, I 
moderat trivsel, Sårbart, Udsat og Truet.

Ved trivsel og moderat trivsel vurderes det, at barnets 
vanskeligheder kan håndteres i daginstitution og skole. Ved 
kategorien sårbart vurderes det, at vanskeligheder kræver 
involvering fra ressourcepersoner i området eller fra 
Socialforvaltningen. Ved Udsat og Truet skal 
Socialforvaltningen underrettes.

Se mere på side 9 og læs evt. også ‘Når du er bekymret for et 
barn eller en ung’.

https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle


HVAD SKAL DER STÅ I EN UNDERRETNING?
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HVAD SKRIVER JEG I EN UNDERRETNING?

I en underretning skal du skrive:

• Det du ser og det du hører – ikke det du synes eller tror.

• Det som barnet/den unge har fortalt – ikke din fortolkning af det 
fortalte.

• Det som du har observeret ift. barnet/den unge - og/eller 
forældre-samspillet – ikke din fortolkning af det observerede.

• Du skal skrive så konkret som muligt – ikke dine antagelser eller 
fortolkninger.

• Du skal skrive, hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til 
grund for din mistanke eller viden - ikke dine antagelser eller 
fortolkninger.

• Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller 
andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som 
muligt - undlad at tolke på oplysningerne.

• Husk at du har tavshedspligt, tal ikke om din viden eller 
mistanke med nogen, der ikke er involveret i forløbet.

I kassen til højre kan du se nogle konkrete anvisninger til at skrive en 
relevant og grundig underretning. Teksten i kassen er også den tekst, 
som guider dig i selve underretningsskemaet:
https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle

Hvad bekymrer?

Konkrete iagttagelser af barnet eller den unge eller familien. 

Hvordan og i hvilke situationer og evt. relationer kommer det 

som bekymrer til udtryk i barnet eller den unges adfærd? 

Forhold dig konkret til, hvad du har set og oplevet. Forsøg ikke 

at tolke på, hvad adfærden er udtryk for, eller konkludere og 

finde løsninger.

Hvilke ressourcer er der hos barnet/den unge, familien og 

netværket?

Er der tidspunkter, hvor bekymringen ikke er til stede? Er der 

noget, der fungerer godt i familien? Er der personer i familien 

eller netværket barnet, eller den unge har en god relation til? 

Er der personer i familien, eller netværket, der er til støtte for 

barnet eller den unge og familien? Hvilke ændringer ønsker 

du at se for barnet, eller den unge?

Har I igangsat tiltag for at hjælpe barnet eller den unge?

Nævn evt. særlige tiltag, støtteforanstaltninger, netværks-

møder eller andet samt om andre ressourcepersoner har 

været inddraget. Hvad har fungeret? Hvad har ikke fungeret?

https://www.kk.dk/bekymret-et-barn-eller-en-ung-professionelle


NÅR SOCIALFORVALTNINGEN MODTAGER EN 
UNDERRETNING
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I undersøgelsesfasen kan det være nødvendigt med yderligere 

beskrivelser af barnet eller den unge, og Socialforvaltningen kan 

derfor anmode om udtalelser fra fagpersoner, der kan have 

relevante oplysninger. Sådan en henvendelse skal besvares 

inden for 10 hverdage. På baggrund af den børnefaglige 

undersøgelse afgøres det, om der skal iværksættes 

foranstaltninger for barnet eller den unge og familien efter 

servicelovens § 52 om særlig støtte.

OPFØLGNING PÅ EN UNDERRETNING

Socialforvaltningen må ikke videregive oplysning til underretter, 

idet man som underretter ikke er part i sagen. Du har derfor ikke 

juridisk krav på at blive orienteret om sagens forløb, såfremt 

forældre eller den unge over 15 år ikke har givet samtykke til at 

dele oplysningerne.

Fagpersoner, der har underrettet, har dog ret til at få besked om, 

hvorvidt underretningen har givet anledning til en børnefaglig 

undersøgelse samt en foranstaltning. Hvis du skulle modtage 

oplysninger, har du tavshedspligt. Socialforvaltningen skal 

orientere fagpersoner om, hvilken type foranstaltning, der er 

iværksat, hvis det vurderes, at oplysningen har væsentlig 

betydning for den støtte, fagpersonen kan yde barnet eller den 

unge.

Skulle det ske, at du som underretter ikke modtager nogen form 

for besked, så er du naturligvis velkommen til at kontakte 

Socialforvaltningen.

NÅR SOCIALFORVALTNINGEN MODTAGER EN UNDERRETNING

Alle former for underretninger screenes, når de modtages i 

Socialforvaltningen. Denne screening skal foregå indenfor 24 

timer. Derudover sendes der en kvittering for modtagelse af 

underretningen inden for seks hverdage fra det borgercenter i 

Socialforvaltningen, som behandler underretningen.

Ved en underretning om generel bekymring eller overgreb fra 

ikke nærtstående familiemedlemmer, vil en socialrådgiver 

kontakte barnet eller den unges forældre for at få underretningen 

nærmere belyst og foretage en partshøring (jf. forvaltningslovens 

§ 19). Herefter vurderes det, hvorvidt der er behov for at 

igangsætte en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50. 

Undersøgelsen skal afdække barnet, eller den unge og familiens 

ressourcer og vanskeligheder, og den skal være udarbejdet 

indenfor 4 måneder.

Ved en underretning om bekymring for overgreb af nær-

stående familiemedlemmer, må forældrene ikke blive kontaktet 

forud for kontakt til barnet jf. servicelovens § 48 – heller ikke af 

personale i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ved modtagelse af 

en sådan underretningen, vil Socialforvaltningen vurdere, hvor 

akut situationen er for barnet. Socialforvaltningen vil afholde en 

børnesamtale med barnet - uden samtykke fra forældrene. Barnet 

har til denne samtale ret til en bisidder.

Hvis det vurderes, at der er tale om overgreb kan der tages 

kontakt til Børnehuset fra Socialforvaltningens side. Herefter 

vurderes det, om overgrebet skal politianmeldes.



TRUET UDSAT SÅRBART MODERAT TRIVSEL I TRIVSEL

BARNET/DEN UNGE BARNET/DEN UNGE BARNET/DEN UNGE BARNET/DEN UNGE BARNET/DEN UNGE

FORÆLDRENE FORÆLDRENE FORÆLDRENE FORÆLDRENE FORÆLDRENE

Barnet har været udsat for 
langvarig betydelig fysisk, 
psykisk eller social belastning 
samt være udsat for fysisk 
overlast fx vold eller seksuellle 
overgreb.
Barnet viser tydelige tegn på at 
udvikling og trivsel er i fare. Der 
er tale om vidtrækkende og 
langvarige vanskeligheder og 
belastninger.

Barnet kan have været udsat for 
langvarig betydelig fysisk, psykisk 
eller social belastning og viser 
tydelige tegn på at udvikling og 
trivsel er i fare samt være udsat for 
fysisk overlast fx vold eller seksuelle 
overgreb.

Barnet/den unge kan være udsat 
gentagne tegn på mistrivsel fx 
bekymrende sundhedstilstand, 
vanskeligheder i forhold til fysisk/
psykisk udvikling og/eller 
vanskeligheder i forhold til læring 
og social kontakt.

Barnet er i generelt i trivsel, 
men kan have behov for støtte i 
forbindelse med en større men 
forbigående belastning som 
påvirker den unge fysisk, 
psykisk eller socialt. Der kan 
være behov for støtte i forhold 
til at være udsat for lette, men 
længerevarende belastninger 
elller om
kortvarige perioder med 
udsving i trivslen.

Barnet udvikler sig på en positiv og 
alderssvarende måde fysisk, psykisk 
og socialt - med de almindelige 
udsving i trivslen, der naturligt følger 
med.

Forældrenes omsorg kan være stærkt 
reduceret grundet fx personlige, 
psykiske lidelser, sociale, økonomiske 
og eller netværksmæssige faktorer samt 
på grund af psykisk, fysisk sygdom, 
misbrug eller en krise.

Foræildrenes omsorg for barnet kan være 
betydeligt reduceret på grund af f.eks 
misbrug, fysisk sygdom, psykiske lidelser, 
belastende sociale faktorer, aktuelle kriser 
såsom sygdom eller dødsfald.

Forældrenes omsorg 
kan være midlertidigt 
reduceret på grund af 
psykisk elller fysisk 
sygdom, misbrug eller 
en aktuel krise fx 
sygdom, skilsmisse, 
arbejdsløshed, dødsfald.

Forældreomsorgen er god. 
Forældrene støtter barnets 
skole og fritidsliv og 
samarbejder.

Forældreomsorgen er god. 
Forældrene støtter barnets 
skole og fritidsliv og 
samarbejder.

HÅNDTERING HÅNDTERING HÅNDTERING HÅNDTERING HÅNDTERING

Vanskelighederne kræver bistand 
fra ressourcepersoner uden for 
almenområdet. 
Socialforvaltningen skal 
underrettes.

Vanskelighederne kræver bistand 
fra ressourcepersoner uden for 
almenområdet. Socialforvaltningen 
skal underrettes.

Vanskelighederne kan nødvendiggøre bistand 
fra ressourcepersoner i almenområdet, fx
ressourceteam elller-center, og 
Socialforvaltningen.

Vanskelighederne kan håndteres 
i skole og daginstitutionen.

Vanskelighederne kan håndteres i 
skole og daginstitutionen.
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TRIVSELSLINEALEN

Overbliksmodel inspireret af Trivselslinealen KL 2018



KONTAKTER
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HVIS DU VIL VIDE MERE

Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle 
overgreb mod børn og unge”: 
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-professionelle-tvivl-
tegn-og-reaktioner-pa-seksuelle-overgreb-mod-born-og-unge

Faktakort fra Socialstyrelsen - hovedpointerne ift. alt om 
underretninger: 
https://socialstyrelsen.dk/filer/born/overgreb/fakta_ny.pdf

Infohuset indeholder info om ex. radikalisering og ekstremisme
https://ekstremisme.kk.dk/er-du-bekymret

Viden om børns normale seksuelle udvikling og adfærd samt 
viden om bekymrende seksuel adfærd:
http://buf.kkintra.kk.dk/indhold/seksualitet-krop-og-
gr%C3%A6nser

Viden om vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap: 
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-
overgreb-mod-born-med-handicap

Vidensportalen på det sociale område (Socialstyrelsen): 
http://vidensportal.dk/temaer/seksuelle-overgreb

Underretningspligten: https://ast.dk/born-familie/hvad-
handler-din-klage-om/underretninger/fagpersoners-saerlige-
underretningspligt

HVIS DU VIL VIDE MERE OG KONTAKTINFO TIL SOCIALFORVALTNINGEN

Socialforvaltningen:

Borgercenter Børn og Unge

Åbningstider
Mandag-onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 13.00 - 18.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Amager: tlf.: 33 17 23 37
Brønshøj-Husum-Vanløse: tlf.: 33 17 47 10
City-Østerbro: tlf.: 33 17 49 20
Nørrebro-Bispebjerg: tlf.: 33 17 40 15
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave: tlf.: 33 17 55 04

Borgercenter Handicap - bydækkende

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00 – 15.00
Torsdag 13.00 – 17.00
Fredag 9.00 – 13.00

Telefon – reception/kontaktcenter
33 17 88 00

• Uden for Borgercentrenes åbningstid, Døgnvagten 33 17 33 33

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-professionelle-tvivl-tegn-og-reaktioner-pa-seksuelle-overgreb-mod-born-og-unge
https://socialstyrelsen.dk/filer/born/overgreb/fakta_ny.pdf
https://ekstremisme.kk.dk/er-du-bekymret
http://buf.kkintra.kk.dk/indhold/seksualitet-krop-og-gr%C3%A6nser
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap
http://vidensportal.dk/temaer/seksuelle-overgreb
https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/underretninger/fagpersoners-saerlige-underretningspligt
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