Når du skal til
afhøring i Børnehus
Midt.
Denne vejledning beskriver, hvad du som myndighedsrådgiver kan,
bør eller skal før, under og efter en videoafhøring af et barn.
Udarbejdet af Børnehus Midt, oktober 2021

Videoafhøring
En videoafhøring er politiets samtale med et barn, når der er mistanke om,
at barnet har været vidne til – eller selv har været offer for noget strafbart.
Videoafhøringer udføres af politiets særlige uddannede videoafhører og
foregår i børnehusets særligt indrettede videoafhøringsrum. Målgruppen for
videoafhøringer er i udgangspunktet børn i alderen fra 4 til og med 14 år.
Formålet med en videoafhøring er at sikre en troværdig, sandfærdig,
uforbeholden og uhindret forklaring, som optages på video og kan afspilles i
retten.
Når barnet videoafhøres, skånes det som hovedregel for fysisk at møde i
retten og afgive forklaring.
Der findes overordnet 2 typer af afhøringer
Varslede afhøringer hvor en eller begge forældre i forvejen er orienterede
og kan være med i planlægningen af dagen – i sager hvor forældrene ikke
selv er mistænkt. Politiet tager så vidt muligt, på et hjemmebesøg i dagene
op til afhøringen, for at gøre barnet trygt ved den videoafhører, som skal
foretage afhøringen.
I denne type sager vil det oftest være en eller begge forældre, der følger
barnet til afhøring, men det kan også være en anden person, som barnet
kender, og som forældrene sammen med politiet har udpeget til opgaven. 3
Knibtangsmanøvrer er når en eller begge forældre eller andet nærtstående
familiemedlem er mistænkt. Hér afhentes barnet af politi og tryghedsperson
på skole eller dagtilbud på afhøringsdagen og køres til børnehuset samtidigt
med, at en eller begge forældre orienteres.
Politiet skal orientere en af forældremyndighedshaverne om, at de
planlægger at videoafhøre deres barn. Praksis er, at forældrene ikke behøver
at give samtykke til afhøringen, men at de ikke direkte må modsætte sig, at
deres børn bliver afhørt. Gør de det, kan politiet tilkalde en dommer, der kan
afsige kendelse for om videoafhøringen skal foretages eller ej.

Før afhøringen
Planlægning af afhøringsdagen
Det er vigtigt at få planlagt afhøringsdagen, så det bliver så skånsom en oplevelse som
muligt for barnet.
Når du ved, du skal til afhøring i børnehuset, er det vigtigt, at du kontakter politiet og
børnehuset for at få planlagt forløbet af afhøringsdagen. Planlægningen kan ske ved et
koordinerende sagssamråd i børnehuset eller telefonisk.
Myndighedsrådgivers opgaver inden afhøringen
•

•

•

•
•
•
•

Sørg for koordinering med politi og børnehus. Før videoafhøringen skal du kontakte
politiet for at planlægge, hvordan barnet kommer til afhøringen.
Politiet har ansvar for at planlægge transporten af barnet til og fra en videoafhøring i
børnehuset. Transporten vil altid planlægges under hensyntagen til barnet, og skal
derfor foregå så skånsomt som muligt. Selve transporten af barnet kan således
varetages af politiet, kommunen eller barnets forældre/andre omsorgspersoner. Det
er en fordel, når der før afhøringen afholdes et koordinerende sagssamråd, hvor
sagen drøftes tværsektorielt, og hvor roller og opgaver aftales mellem kommune,
politi og børnehus. Dette kan ske hvis kommunen har henvist sagen til børnehuset.
Hvis du selv er vidne i sagen, fordi du forud for afhøringen har haft en børnesamtale
med barnet, hvor det har fortalt om vold eller overgreb, som har ført til
politianmeldelsen, skal det overvejes, som det skal være dig eller en kollega der
deltager ved afhøringen, da du kan blive indkaldt som vidne i sagen. Drøft gerne dette
med den aktuelle efterforsker i sagen.
Orienter dig i sagen. Hav oplysninger om barnet klar, som politiet kan få brug for til,
at gennemføre en oplyst videoafhøring. Fx oplysninger om diagnoser, kognitiv
formåen, psykiske tilstand mm. En vurdering af, hvorvidt oplysningerne kan/skal
videregives foretages altid, fx ved et koordinerende samråd eller telefonisk med
politiet
Du skal sikre dig, at du har adgang til en leder i din forvaltning, som du kan sparre
med ift. beslutningen om, hvad der skal ske med barnet efter afhøringen. Skal barnet
hjem igen, og hvordan kan der skabes sikkerhed/tryghed?
Hvis kommunen overvejer en anbringelse i forlængelse af afhøringen, bør alt være
forberedt før afhøringen
Det er vigtigt for barn og familie, at du afsætter tid i din kalender til at tale med dem
efter afhøringen. Du skal i samarbejde med børnehuset sikre, at barn og familie får
den hjælp, de har brug for.
Overvej henvisning til børnehuset. Når en sag er anmeldt til politiet, og når
kommunen vurderer, at der er behov for at udarbejde BFU eller tillæg til allerede
eksisterende BFU, skal sagen henvises til børnehuset. Jo tidligere i processen
børnehuset bliver involveret, jo bedre mulighed har børnehuset for at understøtte en
tværsektoriel koordinering skånsom indsats overfor barnet.

Under afhøringen
Monitorrummet
Du kommer til at sidde i et monitorrum, hvor du vil kunne se afhøringen af barnet
på to skærme, samtidigt med at den foregår. Barnet vil som udgangspunkt sidde
alene med videoafhøreren i afhøringsrummet, men der kan evt. være en tolk eller
en tryghedsperson til stede. Udover dig vil der i rummet sidde:
-

Anklager fra politiets anklagemyndighed
Forsvarer(e) for den/de mistænkte
Bistandsadvokat
Politiets sagsbehandler
medarbejder fra børnehuset

Monitorrummet er et retsligt rum, og du bør derfor forholde dig tilbageholdende
og lade politiet og advokaterne styre dialogen. Det er fx ikke muligt for dig at bede
om at få stillet bestemte spørgsmål til afhøringen. Du er selvfølgelig velkommen til
at komme med relevante oplysninger og byde ind ved fælles dialog.
Pause i afhøringen
Undervejs i afhøringen holdes der som regel en pause, hvor videoafhøreren går op
i monitorrummet og spørger, om der er yderligere spørgsmål til barnet. Du kan
evt. blive bedt om at gå ned og sætte dig sammen med barnet i pausen, så afklar
med politiet, om de forventer dette af dig, inden afhøringen går i gang. Alternativt
kan det være tryghedspersonens opgave at sidde sammen med barnet i pausen.
Den, der sidder sammen med barnet i pausen, må ikke tale med barnet om
”sagen”, da dette kan påvirke afhøringen og i sidste ende gøre, at sagen ikke
kommer videre i det retslige system. Man kan tale med barnet om neutrale emner
eller evt. tegne lidt sammen.

Myndighedsrådgivers opgaver under afhøringen
•
•
•

•

Du skal sikre at barnet ikke lider overlast. Hvis du oplever at barnet lider overlast
under afhøringen, skal du gøre opmærksom på det.
Du overvåger videoafhøringen fra monitorrummet sammen med øvrige relevante
aktører i sagen
Du skal notere barnets udsagn og observationer vedr. adfærd, som kan være
relevante for videre handling efter afhøringen. Dvs. udsagn/adfærd, der har betydning
for overgrebsbekymringen samt andre udsagn/adfærd, som kan give anledning til
social bekymring
Du skal evt. være sammen med barnet i pausen.

Efter afhøringen
I monitorrummet
Umiddelbart efter at afhøringen er slut, foregår der som regel en koordinering og
udveksling af oplysninger mellem politi, kommune og børnehus. Det er derfor
vigtigt, at du har tid til at blive 15 min efter, at afhøringen er slut for at kunne følge
op på diverse og koordinere i.f.t. dine videre opgaver i sagen.
Politiet og anklageren har måske allerede en vurdering af, om der vil blive rejst
sigtelse, eller om sagen vil blive lukket. Følgende emner er gode at komme
omkring lige efter afhøringen:
• Hvem taler først med barnets forældre?
• Hvad skal de have at vide af hhv. politiet og kommunen? Hvor mange
detaljer om mistanken/afhøringen må videregives?
• Hvem følger op med barnet, og hvad får at barnet at vide om, hvad der
videre skal ske?
Myndighedsrådgivers opgaver efter afhøringen
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Du skal tale kort med barnet for at vurdere, hvordan det har det efter afhøringen.
Det er vigtigt, at du roser barnet for dets deltagelse, barnet har altid gjort sit bedste
Du skal tale med forældre/tryghedsperson, dels for at vurdere barnets sikkerheds- og
omsorgssituation, dels for at få forældre/tryghedspersons vurdering af, hvordan
barnet har det lige nu
Du skal informere forældre/tryghedsperson om, hvor de kan henvende sig, hvis der
bliver behov for støtte/samtale
Du skal bidrage til at skabe sikkerhed og tryghed for barnet, fx ved, at du som
myndighedssagsbehandler følger barnet, hvis det er muligt. Du skal sikre, at barnet
bliver taget omsorgsfuldt imod af sine forældre, når det kommer hjem. Særligt hvis
barnet har vidnet mod sine forældre. Vær opmærksom på, at barnet kan befinde sig i
en loyalitetskonflikt efter en afhøring, hvor det måske har fortalt ”hemmeligheder”
om de hjemlige forhold eller på anden måde være følelsesmæssigt i klemme.
Der skal være klare aftaler om, hvem barnet kan tale med om afhøringen, hvis der
dukker tanker eller spørgsmål op, som barnet har brug for svar på.
I skal have opmærksomhed på barnets forældre. Hele familien kan være i krise. Det
skal håndteres, og det skal afklares på dagen, om de har brug for støtte her og nu. Er
der en i det familiære netværk eller i andet netværk, som kan hjælpe familien i den
aktuelle situation.

