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Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd og psykisk udviklingshæmning

Dagsorden

 JanusCentret: udredning, behandling og vidensindsamling

 Hvad ved vi om børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd?

 Hvad kendetegner de mentalt retarderede klienter, der henvises til JanusCentret?

 At skelne mellem normativ og bekymrende seksuel adfærd

 Evidens- og vidensbaserede behandlingsindsatser
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KLINISK AKTIVITET I JANUSCENTRET

Udredning

• Psykologisk undersøgelse (WISC IV, 

Rorschach, TOVA)

• Kliniske interviews/legeobservationer 

• Forældreanamnese

• Netværkssamtaler

• Traume-screening

• Risikovurdering (ERASOR);

 Herudfra dimensioneres indsatsen

Intervention

• Individuel behandling

• Gruppebehandling/netværksforløb

• Overgrebsfokuserede behandlingsforløb

• Traumefokuserede behandlingsforløb

• Mediation - møder mellem offer og krænker

• Forældre- og familiesamtaler

• Søskendesamtaler 

• Supervision og rådgivning 

• Supervisionsgrupper

• Undervisning



KLIENT- OG 

OFFERKARAKTERISTIK



HVEM ER KLIENTERNE OG OFRENE?  

Klienterne (N = 420)

• Kønsfordeling: 90% drenge og 10% piger

• Gennemsnitsalder på

visitationstidspunktet: 12,8 år

• Gennemsnitsalder ved første

krænkelse:11,9 år

• 44% er anbragt uden for hjemmet

• 63% går i specialklasse eller på

specialskole

Ofrene (N = 555)

• Kønsfordeling: 43% drenge og 57% piger

• Gennemsnitsalder på

visitationstidspunktet: 9,9 år

• Gennemsnitsalder ved første

krænkelse: 9,1år

• 41% har været udsat for penetration, 46% 

har været udsat for beføling



EN BELASTET 
BAGGRUND

 Én ud af tre har selv været 

udsat for seksuelle overgreb

 Én ud af tre har været udsat 

for fysisk vold af et 

familiemedlem

 Én ud af tre har overværet 

fysisk vold i familien

 Tre ud af fire har været udsat 

for følelsesmæssigt 

omsorgssvigt



PSYKISKE VANSKELIGHEDER OG DIAGNOSER

 46% af JanusCentrets klienter har allerede en diagnose inden visitation

 De fordeler sig således:

 ADHD: 24 %

 Autisme: 6 %

 Psykisk udviklingshæmning: 9 %

 Tilknytningsforstyrrelse:  11 %

 Andet (herunder forskellige former for angst- og adfærdsforstyrrelser mm.):  18 %



EFTER UDREDNING I 

JANUSCENTRET

 Ni ud af ti viser tegn på 

tilknytningsmæssige 

vanskeligheder

 Tre ud af fire viser tegn på

opmærksomhedsvanskeligheder

 To ud af tre udviser tegn på 

ineffektive mestringsstrategier

 Næsten én ud af fire har tegn 

på autismespektrumforstyrrelse

46 % har et kognitivt funktionsniveau 

uden for normalområdet (IQ < 85)



BØRN MED NEUROPSYKIATRISKE PROBLEMSTILLINGER ER 

OVERREPRÆSENTERET HOS BØRN OG UNGE MED SEKSUELT 

BEKYMRENDE ELLER KRÆNKENDE ADFÆRD

6%

23%

Diagnosticeret før JC Undersøgelsesresultater i JC

Tegn på autisme

24%

76%

Diagnosticeret før JC Undersøgelsesresultater i JC

Tegn på opmærksomhedsmæssige vanskeligheder

Mulig forekomst af 

underdiagnosticering



OVERGREBSDATA

 54% af ofrene har udelukkende været udsat for ét enkelt overgreb.

 23% af ofrene har været udsat for overgreb i skoleregi

 34% af ofrene har været udsat for overgreb i eget hjem

 14% af ofrene har været udsat for overgreb på anbringelsessted

 Stor variation i type af seksuelle krænkelser

 46% af ofrene har været udsat for beføling

 41% af ofrene har været udsat for penetration (vaginal, oral og/eller anal)
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DISCLOSURE

BØRN OG UNGES 

AFSLØRING AF SEKSUELLE 

OVERGREB



BØRNS ALDER OG DISCLOSURE

 Undersøgelser viser, at især yngre børn foretager ”ubevidst disclosure” gennem handlinger og/eller tale, som ikke 

har til hensigt at afsløre overgrebene

 Børnene afslører ikke-alderssvarende viden om seksuelle emner

 Barnet udviser seksuelt bekymrende adfærd

 Barnet stiller spørgsmål, som vækker bekymring eller nysgerrighed hos voksne omkring dem 



DISCLOSURE I TAL

 I de fleste tilfælde er det ofret, der afslører overgrebet

 I 58 % af sagerne er det ofret, der afsløre overgrebet. Til sammenligning er det kun i 7 % af tilfældene, at 

klienten gør det.

 I 38 % af sagerne fortæller ofret det til sine forældre

 I næsten en ud af fires sager afsløres overgrebet ved, at offer og klient tages på fersk gerning 
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Andet

Disclosure: Hvordan afsløres overgrebet? 

(N=389) 



KLIENTER MED MENTAL 
RETARDERING

 21 % af JanusCentret klienter 

har en total IQ <69 og kan 

derfor betegnes som mentalt 

retarderede 

 Deres mentale handicap er i så 

udtalt grad, at det har en 

væsentlig indvirkning på deres 

hverdagsliv og interaktion med 

omverdenen



HVORDAN ADSKILLER KLIENTER MED MENTALT HANDICAP SIG?

Klienter med mental retardering (N = 80)

• De er gennemsnit 1,5 år ældre ved visitation end den øvrige

klientgruppe*

• 55 % er anbragt udenfor hjemmet. Til sammenligning gælder det

kun for 40 % af de øvrige klienter*

• Der er en signifikant højere forekomst af

opmærksomhedsforstyrrelse med en procentsats på hele 86 %*

• Flere klienter med mental retardering har overværet seksuelle

overgreb udenfor hjemmet (10 %) sammenlignet med de øvrige

klienter (3 %)*

• De er tilsvarende eksponeret for seksuel viktimisering, vold og

omsorgssvigt i opvæksten som de øvrige klienter

* p <0,05



NORMATIV

VERSUS

BEKYMRENDE
SEKSUALITET



SEKSUALITET OG BØRN/UNGE MED SÆRLIGE UDFORDRINGER

 Seksuel udvikling er et væsentligt område, hvor børn med socialkognitive vanskeligheder har behov for vejledning

 Seksualitet er et komplekst og ofte forvirrende felt for unge, der har vanskeligheder med at forstå den sociale 

verden samt forstå og aflæse følelser

 Seksuelle impulser kan være svære at forstå og håndtere for disse unge



SIGNE, 4 ÅR

 Når Signe på 4 år, der har fået at vide, at moster og onkel venter en baby, spørger hun: ”Onkel, er det dig, der har 

puttet babyen ind i maven på moster? Og senere: ”lå hun ned, da du puttede babyen ind i maven”? Så forsøger hun 

at hitte rede i dette mysterium

 Når hun lidt senere spørger moster: ”Sov du”? Og moster spørger: ”Hvornår”? Og Sigen svarer: ”Ja, da onkel 

puttede babyen ind i din mave”?, så forsøger hun igen at få styr på dette mærkelige fænomen, som hun ikke rigtig -

i hendes optik-får fornuftige svar på

 De voksne vil ofte reagere med forlegenhed og jo netop gå udenom det lystfyldte i den voksne seksualitet, som 

Signe jo ikke forstår og ej heller skal kende endnu.                               (Stevnhøj & Strange, 2017)
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af skam, 
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Interesse i 
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aktiviteter
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øvrigt/

Gensidige, 
frivillige lege

Samme 
størrelse, alder 

og udvikling



SEKSUELT BEKYMRENDE ADFÆRD (SBA) 

 Størstedelen af klienterne i JanusCentret har krænket et eller flere børn (dog er 26% af klienterne henvist alene 

på baggrund af SBA) 

 Over halvdelen af de klienter som har krænket et eller flere børn har også udvist SBA 

 For mange klienters vedkommende gælder det, at de har udvist den bekymrende adfærd gennem en længere 

periode. Det vil sige, at adfærden har været synlig for omgivelserne gennem længere tid 



DER ER MANGE RISIKOFAKTORER 

Offer for 
seksuelle 

overgreb, vold 
eller 

omsorgssvigt

Usikker 

tilknytning 

og nedsat 

affekt-

regulering

Neuro-

psykiatriske 

forstyrrelser 

Mulige udløsende 

faktorer: 

- Begyndende pubertet

- Krise

- Pornografi

Seksuelt bekymrende/krænkende adfærd 



DE FIRE VIGTIGE ELEMENTER

Familien

Et barn, der oplever mange 

stressfaktorer i opvæksten som vold i 

familien, tab af nære omsorgspersoner 

etc., akkumulerer følelsesmæssigt 

stress, der forstyrrer barnets 

udvikling og gør det sværere for barnet 

selv at regulere sine følelser.

Modeller for tilknytning

Hvis barnet vokser op i en miljø, hvor der 

ofte optræder tvang og 

overskridelser af grænser – det 

være sig barnets grænser eller bare 

generelt i familien. 

Tilbøjelighed til 
udadreagerende adfærd 

Medfødt – eller tillært på grund af 

hjemmemiljøet. 

Seksuelt grænseløst 
hjemmemiljø 

Seksuelt misbrug eller åbenlys og 

grænseoverskridende voksenadfærd, 

herunder visning af porno.

Et sårbart barn der har svært ved 

at regulere sine følelser, og som 

måske har brug for at 

afreagere/dominere . Også et 

barn, som har indre arbejdsmodeller, 

hvor tvang og seksuel adfærd er 

en erfaret/ acceptabel 

tilknytningsform til andre mennesker.

(Friedrich, W.N. 2007)



UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER

 Udviklingspsykologiske faktorer er betydningsfulde for børn/unges udvikling af seksuelt bekymrende eller 

grænseoverskridende adfærd

 Unge i (begyndende) pubertet befinder sig i en psykologisk, fysiologisk og social forandringsproces, som medfører 

forøget seksuel lyst, motivation for at udforske seksualitet og seksuelt interagere med andre jævnaldrende

 Denne proces kan forstyrres eller fejludvikles hos unge, som er umodne, mangler sociale kompetencer, har nedsat 

evne til at læse andre, empati-og tilknytningsforstyrrelser, nedsat evne til at sætte sig i andres sted, impulsivitet, 

problemer med følelsesregulering eller andre vanskeligheder



SEKSUELLE LEGE ELLER OVERGREB

Magtrelationer Aldersforskelle

Åben aggression Samtykke/gensidighed versus tvang

Ændring i aktiviteter Aktivitetens frekvens



BEKYMRINGSBAROMETER



DE 3 TRIN PÅ BEKYMRINGSBAROMETERET

Trin 1: Normativ adfærd, som ikke vækker 

bekymring 

•Alderssvarende optagethed af seksualitet

•Alderssvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende

• Seksuelle lege mellem børn, som er præget af ligeværdighed, 

jævnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed           



/Normativ adfærd

Eksempler på Normativ adfærd:



DE 3 TRIN PÅ BEKYMRINGSBAROMETERET

Trin 2:Adfærd som kræver skærpet 

opmærksomhed og indgriben

• Overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter

• Seksuelt grænseoverskridende adfærd er den foretrukne frem for andre 

mere alderssvarende lege

• Seksuel adfærd som adskiller sig fra andre børns naturlige nysgerrighed

• Ikke alderssvarende viden om seksualitet

• Forsøg på tilrettevisning virker ikke



Eksempler på adfærd, der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben 

2-5 år 

Udviser ikke-alderssvarende viden om seksualitet , fx påfaldende, fremmelig eller voksenagtig viden om sex

6-10 år

Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er betydelig forskel i alder, modenhed og intellekt mellem de børn, 

som indgår

11-14 år

Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem til at deltage i seksuelle 

aktiviteter 



DE 3 TRIN PÅ BEKYMRINGSBAROMETERET

Trin 3:Adfærd som kræver øjeblikkelig 

indgriben

• Stor aldersforskel (f.eks. 14 årig dreng udviser seksuel adfærd overfor en 6 

årig)

• Hvis offer fortæller om overgreb f.eks. i form af orale, anale eller vaginale 

penetrationer eller anden intimiderende krænkelse

• Er udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse





BEKYMRINGSBAROMETERET 2:0

Internettet & sociale medier

Orange, 6-14 år: 

6-10 år:
Sender personlige nøgenbilleder via internettet & mobiltelefon 

11-14 år:
Viser fotos eller film med et seksuelt indhold via internettet eller mobiltelefon 

Sender personlige nøgenbilleder eller film til andre og beder dem gøre det samme



BEKYMRINGSBAROMETERET 2:0

Internettet & sociale medier

Rød, 6-14 år:

6-10 år:
Sender personlige nøgenbilleder eller film til andre og beder dem gøre det samme 

Søger efter porno med voldeligt indhold eller som indeholder seksuelt misbrug af børn

Viser yngre børn pornografisk materiale

11-14 år:
Modtager betaling (penge eller gaver) for seksuelle ydelser

Viser yngre børn pornografisk materiale 



Vurdering af 
seksuel adfærd

Adfærdens 
karakter

Adfærdens 
korrigerbarhed

Adfærdens 
hyppighed



UDREDNING OG 

BEHANDLING



PRINCIPPER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF UNGE

Retningslinjer fra International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) 

 Overordnede principper for udredning og behandling af unge med seksuel overgrebsadfærd

 ”Standards of Juvenile Care”

 Professionelle kompetencer

 Kan læses i sin helhed på JanusCentrets hjemmeside eller på IATSO`s



OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF UNGE

1. Unge forstås bedst indenfor en familie - og omverdens kontekst

2. Udredning og behandling af unge skal baseres på et udviklingsperspektiv

3. Udredning og behandling skal fokusere på resiliens (styrkesider)

4. Udvikling af seksuel interesse og orientering er dynamisk

5. Unge som har begået overgreb er en mangeartet gruppe

6. Behandlingen skal være bredt funderet og omfattende

7. Stempling (som afvigende mm.) er skadeligt for børn og unge

8. Registre for krænkere og registrering i lokalsamfund skal ikke anvendes ift. unge

9. Effektive interventioner baseret på forskning OG specialiseret klinisk erfaring



På baggrund af den samlede psykologiske og seksuelle udredning, herunder 

risikovurdering og/eller traumescreening præsenteres undersøgelsesresultaterne og 

dermed anbefalingerne for klienten, forældrene, netværket samt sagsbehandler på et 

tilbagemeldingsmøde.



VIDENS- OG EVIDENSBASERET BEHANDLING 

 Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd er en heterogen gruppe. En succesfuld behandlingsindsats 

afhænger derfor af klienttilpasset intervention med afsæt i individuelle ressourcer og vanskeligheder

 Væsentlige variable, der kan påvirke behandlings-outcome, indebærer både køn og alder, familieforhold, 

terapitilgang samt øvrig psykopatologi. Disse elementer bør derfor altid inddrages i den samlede vurdering af 

metodetilgang.

 Ifølge en metaanalyse af Amand, Bard & Silovsky (2008) har følgende behandlingsparametret en signifikant 

indvirkning i forhold til at reducere seksuelt bekymrende adfærd hos børn:

 Forældretræning

 Støtte til korrigering af SBA herunder regler om seksuel adfærd 

 Seksualundervisning, 

 Familieinddragelse

 Træning af selvreguleringsevne hos barnet



OVERGREBSFOKUSERET BEHANDLING

1. Individuel behandlingsforløb

2. Parallel forløb/familiebehandling

3. Traumebehandling

4. Netværksforløb

5. Rådgivning

6. Supervision

Traumebehandling

 EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)

 Spædbarnsterapiens metode/tidlig traumeterapi

54%
34%

3% 9%

Sagstyper i JanusCentret

Udredningssag

Behandlingssag med indledende

udredning

Behandlingssag uden udredning

Viso-sager



Overgrebsfokuseret 
behandlingstilbud 

til børn og unge                                     
med særlige behov

Barn

Skole

Kontakt-

person

Opholdssted

Plejeforældre

Forældre

Netværksforløb 



FORMÅL

 Netværksforløb henvender sig til børn og unge med specifikke (neuropsykiatriske) vanskeligheder såsom psykisk 

udviklingshæmning eller autisme

 Tilrettelagt med hensyntagen til klientens særlige vanskeligheder og funktionsniveau med høj inddragelse 

af klientens netværk, så den indlærte viden vedligeholdes og trænes i hverdagen

 Udover det direkte arbejde med klienten er det primære fokus, at der foretages en opkvalificering af 

klientens netværk (forældre, døgninstitution, skole, opholdssted) til fremadrettet at varetage det videre arbejde 

med klientens vanskeligheder



NETVÆRKSFORLØB - INDHOLD

1.Modul – Indledende opstartsmøde

2. Modul – Undervisning for professionelle og forældre

3. Modul – Rådgivningsforløb  (8 x 2 timer)

4. Modul – Supervision og rådgivning (6 x 2 timer)

5. Modul – Afsluttende statusmøde



TEMAER FOR NETVÆRKSFORLØB 

Identitet og livshistorie

Social færdigheds-træning (kommunikationsopgaver)

Relationer (familie, venner, kærester, fremmede)

Grænser (hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd)

Stopsignaler og reaktioner

Aldersforskelle og magt-forskelle

Seksualundervisning

Pornografi

Den seksuelt bekymrende adfærd



Øvelseseksempler



FINKELHORS FIRE FORHÅNDSBETINGELSER 

1. Motiv for at krænke

 Udleve følelser, udleve erfaringer, pubertet, porno, forvrænget 
seksualitet 

2. Indre barrierer – Finde på undskyldninger

 Minimere skaden, projektion af skyld, fralægge ansvar, 
selvmedlidenhed, rationalisering

 Kognitiv forvrængning, viden om regler og etik i baggrunden, 
egenkontrol forsvinder  

3. Ydre barrierer

 Udpege et konkret offer, etablere (ny) relation, undgå opsyn, 
tilbyde børnepasning, udnytte position  

4. Barnets modstand

 Kræve ”betaling” mod belønning (slik mm.), opfordre til ”leg”, 
lokke, true med hemmeligholdelse, ignorere protester, signaler 
mm. 



OM AT INTERNALISERE ONDSKABEN 

- Har jeg gjort noget utilgiveligt?

- Er jeg ”Ondskaben” selv? 

- Er jeg syg i hovedet? 

- Skal jeg tage livet af mig? 

Om at miste selvværdet, andres tillid og 

nære relationer – og om at komme videre 







TILLADTE – MÅSKE – FORBUDTE  ZONER



STOPLYS



STOPSIGNALER – ANDRES STOPSIGNALER

 Når nogen siger nej, så mener de det.

 Når nogen siger nej, stoppe med det, man er i gang med.

 Når jeg skal finde ud af, om jeg må noget, kan jeg spørge: 
”Må jeg?”

 Når man leger eller er sammen med en anden, betyder 
det STOP, hvis den anden SIGER:

 Lad være

 Jeg gider ikke

 Det gør ondt

 Jeg kan ikke lide det

 Osv.

Når man leger med en anden, kan det betyde STOP, 

når hvis den anden GØR sådan:

 Række hånden op med håndfladen udad

 Skubber

 Går væk

 Slår

 Ser ked af det ud

 …



STOPSIGNALER – MINE EGNE STOPSIGNALER

Hvis jeg selv vil sige STOP, kan jeg SIGE:

 Lad være

 Stop

 Jeg siger det til de voksne

 Jeg kan ikke lide det

 …

Når jeg leger med en anden, kan det betyde STOP, hvis 

jeg GØR sådan:

 Skubbe

 Holde hånden op til stop

 Gå sin vej

 …



RELATIONSCIRKEL (NÆRHED – AFSTAND) 



VENNER OG KÆRESTER

 Hvad er en ven?

 Hvad kan man lave med en ven?

 Hvad er en kæreste?

 Hvad kan man lave med en kæreste, når begge er under 15 år, eller kun den ene er fyldt 15 år?

 Hvad kan man lave med en kæreste, når begge er mindst 15 år gamle, OG begge to har lyst, OG man har fået lov 

af kæresten?



OKAY – IKKE OKAY – OVERGREBSADFÆRD



EFFEKTEVALUERING OG KVALITETSSIKRING

 For at sikre vidensbaseret behandling med størst mulig effekt evalueres der både kvalitativt og kvantitativt på 

samtlige netværksforløb

 Foreløbige resultater tyder på blandt andet øget oplevelse af mestringskompetence hos den unge samt øget 

bevidsthed om seksualitet samt egen og andres grænsesætning 

 Egentlig statistisk effektevaluering forventes gennemført inden for den nærmeste årrække 



” At jeg lærte at se, hvordan andre har det”. 

(Dreng 11 år)

” Godt at få så meget info om, hvad der er 

rigtigt og forkert at gøre”.  

(Dreng 17 år)

” Det var godt at snakke om mit liv og at få 

alt det inde i hovedet ud af munden. Jeg har 

fået det rigtig meget bedre ved at tale om 

det. Jeg er glad for, at mine forældre har 

taget imod det”. 

(Dreng 17 år) 

Positive aspekter ved Netværksforløb 



”Jeg har lært, hvordan jeg bruger mine værktøjer 

og at jeg gerne må have en kæreste”. 

(Dreng 11 år)

”Jeg har lært en masse om grænser: hvor jeg 

må røre og ikke må røre. Hvornår man kan 

være kærester. Det er kun i bryderleg jeg stadig 

er lidt voldelig. Før var jeg meget mere voldelig”.  

(Dreng 13 år)

”Jeg har lært en masse om sex og hvad 

man skal gøre, hvis det skal komme til 

at gå bedre”.  

(Dreng 17 år) 

Læring i Netværksforløb 



HUSK!

JanusCentret kan altid kontaktes, hvis man har behov for sparring

Henvisning til udredning eller behandling sker via barnets/den unges socialrådgiver

Kommuner, institutioner, skoler og andre kan henvende sig med ønsker om rådgivning, supervision og 

undervisning.

Mere information på www.januscentret.dk eller telefon 33690369

http://www.januscentret.dk/


Tak for jeres opmærksomhed


