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Forord til Statusrapport XII
En tredjedel af overgreb mod børn begås af andre børn. For 15 år siden vidste vi meget lidt om
dette. For at kunne bringe det frem i lyset er viden centralt. Med viden kan vi oplyse, forebygge
og behandle. Siden 2003 har JanusCentret samlet viden og rapporteret om kliniske fund fra udredning og behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd. Dette er centrets 12.
statusrapport.
Indsamlingen af viden er nu for alvor blevet landsdækkende. Som en del af Regeringens Overgrebspakke (2013) har JanusCentret fået midler til at videreudvikle vidensindsamlingen. Samtidig
har overgrebspakken givet mulighed for at gøre behandlingen til børn og unge med seksuel overgrebsadfærd landsdækkende, idet der ved årsskiftet blev etableret klinikker i Aarhus og Aalborg.
Projekt JUNO og Projekt SEBA udgør sammen med JanusCentret det landsdækkende tilbud (20142016) til børn og unge inden for målgruppen 4-18 år.
JanusCentret har fået opgaven at stå for landsdækkende vidensindsamling om målgruppen fra alle
tre klinikker. En væsentlig indsats for at sikre, at klinikkernes tilbud til målgruppen er vidensbaseret.
I nærværende rapport vil der kun blive rapporteret fra JanusCentrets klinik. I næste statusrapport
forventer vi at kunne præsentere data fra den landsdækkende indsats.
En væsentlig indsats i forhold til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn er at forebygge, at
de sker. Hvis vi ønsker at forebygge overgreb mod børn, er en helt central indsats den, som det
landsdækkende initiativ indeholder. Herunder formidle viden, der kvalificerer de mennesker, som
dagligt er omkring børn.
Vi ved som sagt, at en betragtelig del af seksuelle overgreb mod børn begås af andre børn/unge;
fra udlandet meldes om ca. en tredjedel af alle overgreb. I Danmark har vi aktuelt viden fra to
kilder om ofrene for seksuelle overgreb og alder på deres krænkere:

■ Tal fra CSO Børneteams (Center for Seksuelle Overgreb) database viser, at 27 pct. af børnesamplet har været
udsat for overgreb af en krænker på 18 år eller derunder (Center for Seksuelle Overgreb 2014)
■ I JanusCentrets database har vi oplysninger om det første danske sample af børn/unge som krænker andre.
Disse oplysninger viser os, at en betragtelig del af dem selv har været misbrugte – og at krænkeren da hyppigst har været et andet barn (se afsnit: JanusCentrets klienter)

JanusCentret, Projekt JUNO og Projekt SEBA behandler børn og unge som krænker andre børn
seksuelt. Vi har med andre ord fokus på de børn, der begår overgreb mod andre børn. Det er
en nødvendig indsats, hvis vi vil forebygge seksuelle overgreb mod børn og ikke mindst en ny
generation af krænkere. En meget væsentlig indsats er at opspore og finde børn med seksuelt
grænseoverskridende adfærd så tidligt som muligt og målrettet udvikle indsatser. Indsatserne skal
dels forebygge en videre fejludvikling og dermed flere krænkelser, og dels hjælpe dem til en sund
udviklingsproces, herunder psyko-seksuel. Et udviklingspsykologisk fokus er helt centralt: Børn og
unge har større potentiale for at udvikle sig væk fra en uhensigtsmæssig adfærd end voksne med
en årelang karriere som krænkere må antages at have.
Det er skadeligt for børn at blive udsat for overgreb, ligesom det er skadeligt for et barns personlighedsudvikling at udsætte andre for krænkelser: Man kan sige, at alle børn har ret til en
krænkelsesfri tilværelse.
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Præsentation af rapportens afsnit:
1. Det danske sample: Første afsnit præsenterer data og karakteristika om de ca. 300 børn/unge
& deres forældre, som har været i kontakt med centret og deres mere end 400 ofre. Her præsenteres også ny viden om, hvordan overgrebene kommer til vores kendskab. Hvis vi ønsker at forebygge
overgreb, er viden central, så vi tidligt kan opspore og intervenere.
2. Mediationsmøder: Møde mellem offer og krænker. I forrige rapport præsenterede vi bl.a.
kvantitative data og en analyse af mediationer baseret på en række interview med deltagere i
mediationsmøder. I denne rapport sætter vi fokus på en case, hvor flere forskellige personer i en
familie har deltaget i et mediationsforløb, og hvor der er medieret i en bredere familiekontekst.
JanusCentret har siden sin oprettelse tilbudt medierende møder mellem børn, hvor der har været
seksuelle grænseoverskridelser, og vi har gennem årene beskrevet erfaringer i artikler og rapporter. Vi betragter mediation som en meget væsentlig terapeutisk intervention ift. at forebygge
yderligere overgreb, hele relationer (særligt mellem søskende) og lindre ofrets smerte.
3. Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser: I dette afsnit har vi særligt fokus på børn/
unge der viser tegn på autismespektrumforstyrrelse (ASF). Denne klientgruppe udgør 20 pct. af
vores klienter. Her præsenteres såvel data som cases. Denne gruppe har særlige vanskeligheder
som må adresseres, hvis yderligere seksuel overgrebsadfærd skal forebygges.
4. Behandlingstilbud til børn/unge med særlige vanskeligheder og behov: Som en direkte udløber af præsentation af data om børn med særlige behov i forrige afsnit, beskrives i dette afsnit
et særligt behandlingstilbud Netværksforløb, der er udviklet og implementeret i JanusCentret. Et
behandlingstilbud, som skal forebygge seksuelle overgreb begået af børn med særlige behov og
grænseoverskridende adfærd over for andre. Her præsenteres også en foreløbig evaluering af de
første forløb, hvor brugerne selv kommer til orde.
5. Kommunekontakt og telefonhenvendelser: Herefter præsenteres JanusCentrets kommunekontakt gennem de sidste små tolv år samt en opgørelse over telefonhenvendelser. I forbindelse
med oprettelse af den landsdækkende indsats, vil JanusCentrets indsats fortrinsvist være rettet
mod kommuner på Sjælland, mens kommuner vest for Storebælt vil serviceres af hhv. Aalborg og
Aarhus, afhængig af beliggenhed. Fyn betjenes efter ønske af hhv. Aarhus og København.
6. Det landsdækkende tilbud (2014-2016): afslutningsvist gives en kort præsentation af det
landsdækkende tilbud og de to nye klinikker Projekt JUNO og Projekt SEBA.
Med venlig hilsen og god læselyst
Mimi Strange

”

Projekt JUNO og Projekt SEBA udgør sammen med Januscentret det landsdækkende tilbud (2014-2016) til børn og unge inden for målgruppen 4-18 år.
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JanusCentrets klienter
I dette afsnit beskrives JanusCentrets klienter. Begrebet klient anvendes om de børn og unge, der
er henvist til udredning eller behandling i JanusCentret på baggrund af seksuelt bekymrende eller
krænkende adfærd.
JanusCentret har i perioden 2003-2014 (medio) registreret dataoplysninger i 290 klientsager, der
fordeler sig på henholdsvis 164 udredningssager, 116 behandlingssager (der tidligere har været
udredningssager) og ti behandlingssager uden udredning.
Foruden et klientdatasæt opererer JanusCentret også med et datasæt med oplysninger om klienternes ofre. JanusCentrets to datasæt skabes ved hjælp af registreringsskemaer, der udfyldes
af centrets psykologer i forbindelse med udredningen eller behandlingen af barnet/den unge.
Registreringsskemaerne bliver udfyldt på baggrund af informationer i sagsakter, kliniske interview
med barn/ung, forældreinterview, psykologiske tests mm. Det er dog ikke altid muligt at indsamle
samtlige oplysninger til registreringsskemaet for alle klienter og ofre.

Analysen viser, at majoriteten af klienterne i JanusCentret er drenge, der aldersmæssigt befinder sig i
starten af teenageårene. De fleste af klienterne kommer fra familieforhold, hvor forældrene ikke lever
sammen, og ca. halvdelen af klienterne er anbragt udenfor hjemmet. Mange af klienterne viser tegn på
neuropsykiatriske vanskeligheder, og over halvdelen går i specialklasse eller på specialskole. Størstedelen
af klienterne har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt i deres opvækst, og en tredjedel af klienterne har selv været udsat for seksuelle krænkelser. Det vil sige, at de fleste af centrets klienter ikke selv
har været udsat for seksuelle overgreb. Dog gælder det, at næsten halvdelen af de yngste klienter (ti år
eller derunder), selv er blevet seksuelt krænket. Uanset om de seksuelle overgreb er foregået i eller uden
for familien, er overgriberen oftest et andet barn/anden ung. Mange klienter har udvist Seksuelt Bekymrende Adfærd (ofte gennem flere år) før visitationen til JanusCentret, og størstedelen af klienterne har
krænket et eller flere ofre. Klienterne i JanusCentret er en gruppe af børn/unge, hvor en betragtelig andel
har mange sammensatte problematikker i tilværelsen, der således ikke kun tæller den seksuelt bekymrende
og/eller krænkende adfærd. Man kan således sige, at den bekymrende eller krænkende adfærd typisk er et
symptom på andre vanskeligheder.

Klienternes køn, alder og nationalitet
Klientgruppen i JanusCentret er kendetegnet ved en stor overvægt af drenge. 264 af klienterne
(svarende til 91 pct.) er drenge, mens 26 er piger (svarende til ni pct.).
Klienternes gennemsnitsalder er 13 år på visitationstidspunktet og 12,1 år ved første krænkelse
(for de klienter, der har minimum et offer). I figur 1 overfor ses klienternes aldersfordeling på
visitationstidspunktet. Som figuren illustrerer, er de fleste af klienterne i alderen 13-15 år ved
henvisningen til JanusCentret:
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Figur 4
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Figur 1

I forhold til nationalitet er det oplyst, at syv pct. af klienterne kommer fra et andet land end
Danmark1.
Bopæls- og skoleforhold
Når vi ser på klienternes bopælsforhold, finder vi, at lidt over halvdelen af klienterne, 55 pct., bor
hos en eller begge forældre på visitationstidspunktet (typisk hos moren, 26 pct., eller hos begge
forældre 23 pct.). Lidt over en fjerdedel af klienterne, 26 pct., bor på institution eller opholdssted, og 16 pct. er bosat i en plejefamilie. De resterende tre pct. er henholdsvis anbragt hos anden
familie/slægt (en pct.) eller bor på efterskole (to pct.). Det vil sige, at sammenlagt 43 pct. af
klienterne er anbragt uden for hjemmet på visitationspunktet. Det er en meget høj andel, hvis vi
sammenligner med børn/unge i Danmark generelt, hvor omtrent en pct. af alle børn og unge er
anbragt uden for hjemmet2.
Ved forløbets afslutning er andelen af klienter, der er anbragt uden for hjemmet, højere. Ved endt
forløb i centret er halvdelen af klienterne således anbragt. Andelen, der bor hos en eller begge
forældre, er omvendt faldende. Dette kan bl.a. skyldes, at barnets vanskeligheder er for komplekse
og svære for forældrene at imødekomme eller konflikter i hjemmet som følge af søskendeincest.
Andelen af klienter, der modtager specialundervisning, er ligeledes høj: 59 pct. af klienterne går
i specialklasse eller på specialskole.
Klienternes trivsel og egen ’offerprofil’: mobning samt passivt- og aktivt
omsorgssvigt
Mobning defineres i JanusCentret som det forhold, at klienten gentagne gange, og over tid, er blevet chikaneret eller udsat for negative handlinger fra én eller flere jævnaldrende. Over halvdelen
af klienterne oplyser, at de er blevet mobbet på et tidspunkt i deres liv, ofte gennem flere år og
for mange med skoleskift som resultat.
4

Nedenfor ser vi på, hvilke former for omsorgssvigt, klienterne har været udsat for gennem deres
opvækst. Vi skelner mellem to typer omsorgssvigt: passivt- og aktivt omsorgssvigt. Disse to typer
omsorgssvigt er centrale, fordi de tegner et billede af, hvilke typer hjem og miljøer klienterne
kommer fra.

1 Her anvender vi Danmarks Statistiks definition af nationalitet, der indebærer, at et barn er dansker, hvis en eller begge forældre er danskere. De børn/unge,
som ikke er danskere, er hovedsageligt flygtninge eller indvandrere fra ikke-vestlige lande.
2 (Socialt Udviklingscenter SUS og Trygfonden 2013)
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Passivt omsorgssvigt
Passivt omsorgssvigt kan være af både fysisk og psykisk karakter og defineres som: ’at den
primære omsorgsperson undlader at gøre, hvad denne bør gøre i forhold til barnet/den unge’, og
er således typisk relateret til forskellige mangel- eller forsømmelsesaspekter i klientens opvækst.
Det kan fx være utilstrækkelige måltider eller mangel på nødvendige materielle genstande som
ordentligt årstidssvarende tøj, skoletaske mm.
23 pct. af klienterne har ikke været udsat for passivt omsorgssvigt, mens 70 pct. af klienterne
har været udsat for følelsesmæssigt omsorgsvigt. For majoriteten af klienterne gælder det
således, at forældrene ikke har været tilstrækkeligt følelsesmæssigt tilgængelige i barnets/den
unges opvækst i form af omsorg, støtte og anerkendelse.
Aktivt omsorgssvigt
Aktivt omsorgssvigt definerer JanusCentret som: ’at gøre, hvad man ikke bør gøre’, hvilket henviser til aktivt skadende handlinger som fx seksuelle krænkelser, psykisk vold og fysisk vold rettet
mod barnet/den unge. Oplysninger om det aktive omsorgssvigt giver således bl.a. et indblik i
omfanget af klienter, der selv har været ofre for seksuelle krænkelser.
Ser vi på om klienten har været udsat for seksuelle overgreb, fysisk vold og psykisk vold, finder vi,
at 33 pct. af klienterne i JanusCentret har været udsat for seksuelle overgreb. Værd at bemærke
er, at yngre klienter i centret (børn på ti år eller derunder) oftere har været udsat for seksuelle
overgreb. 44 pct. af klienterne på ti år eller derunder er blevet seksuelt krænket, hvilket til sammenligning gælder for 30 pct. af de øvrige klienter.
Som figur 2 nedenfor illustrerer, har 17 pct. af klienterne været udsat for seksuelle overgreb begået af et familiemedlem. De seksuelle overgreb inden for familien er typisk startet, da klienten
var i seksårsalderen, og den typiske intrafamiliære krænker er en af ofrets søskende. Som det
fremgår af figuren har 12 pct. af klienterne desuden været vidne til seksuelle overgreb i familien,
typisk foregået forældrene imellem:
Figur 5
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Figur 2

Desuden har lidt over en femtedel af klienterne, 21 pct., været udsat for seksuelle overgreb begået
af en person uden for familien. Disse overgreb er typisk startet, da klienten var i otte/niårsalderen, og krænkeren er her typisk et andet barn eller en anden ung under 18 år.
Hvad enten de seksuelle overgreb er foregået i eller uden for familien, gælder det således, at
krænkeren oftest er et andet barn/anden ung.
Endvidere er det værd at bemærke, at der er forskel på de to køn, hvad angår seksuelle ovegreb.
En højere andel af pigerne, 62 pct., har været udsat for ovegreb af seksuel karakter, hvilket til
sammenligning gælder for 30 pct. af drengene. Pigeklienterne i JanusCentret har således oftere
en seksuel overgrebshistorie bag sig.
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Ser vi på aktivt omsorgssvigt i form af fysisk vold, finder vi, at andelen er højere end andelen for
seksuelle overgreb. Som det fremgår af figur 3 nedenfor, har 32 pct.af klienterne været udsat for
fysisk vold, og 31 pct. har været vidne til fysisk vold i familien:
Figur 6
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Figur 3

”

Psykisk vold defineres som ’massiv og gentagende verbal ikke-fysisk vold, bestående af: skældud, trusler, nedsættende bemærkninger, ydmygelser og råben’.

Når klienten har været udsat for fysisk vold i familien, er volden typisk begået af forældrene og
oftest startet, da klienten var i fireårsalderen. Den vold i familien, som klienterne har været vidne
til, har typisk udspillet sig mellem forældrene.
Den mest påfaldende form for aktivt omsorgssvigt er psykisk vold. Psykisk vold defineres som
’massiv og gentagende verbal ikke-fysisk vold, bestående af: skældud, trusler, nedsættende bemærkninger, ydmygelser og råben’.
39 pct. af klienterne har været udsat for psykisk vold i familien og omtrent den samme andel, 38
pct., har været vidne til psykisk vold i familien:
Figur 7
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Figur 4
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Når klienten har været udsat for psykisk vold i familien, er volden typisk begået af forældrene.
Den psykiske vold er typisk startet, da klienten var i tre/fireårsalderen. I forhold til de tilfælde,
hvor klienten har været vidne til psykisk vold, har denne oftest udspillet sig forældrene imellem.
Overordnet set er størstedelen af klienterne, 70 pct., følelsesmæssigt omsorgssvigtede. 32 pct.
af klienterne har været udsat for fysisk vold, mens 39 pct. har været udsat for psykisk vold. En
tredjedel af klienterne har været udsat for seksuelle overgreb (17 pct. inden for familien og 21
pct. uden for familien). Størstedelen af JanusCentrets klienter er således ikke selv blevet udsat
for seksuelle krænkelser.
Beskrivelse af klienternes sociale baggrundsforhold: Karakteristik af klienternes
mødre
Dette underafsnit omhandler klienternes sociale baggrundsforhold: Herunder mødrenes uddannelse, beskæftigelse, diagnose- og eventuelle ’offerprofil’ (hvorvidt mødrene har været udsat for
seksuelle krænkelser, psykisk vold og fysisk vold). Disse baggrundsforhold kan give en indikation
på, hvilken type hjem og miljøer, klienterne kommer fra.
I forbindelse med udredningen af klienterne registrerer JanusCentret så vidt muligt også oplysninger om klientens forældre. For 71 pct. af JanusCentrets klienter gælder det imidlertid, at forældrene ikke lever sammen. Halvdelen, 51 pct., af klienterne har regelmæssig kontakt til faderen,
mens en højere andel, 79 pct., har regelmæssig kontakt til moderen. På nuværende tidspunkt har
JanusCentret sparsomme oplysninger om klienternes fædre. Derfor fokuserer analysen af klienternes baggrundsforhold på mødrene.
I forhold til uddannelse er 43 pct. af mødrene ufaglærte, 31 pct. er faglærte, 13 pct. har en kort
videregående uddannelse, og 13 pct. har en mellemlang- eller lang videregående uddannelse.
Som det fremgår af figur 5 nedenfor, er halvdelen af klienternes mødre i arbejde, mens 45 pct.
ikke er i beskæftigelse:
Figur 8
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Overordnet set finder vi således, at en relativt stor andel af klienterne kommer fra hjem, hvor
mødrene ikke har nogen uddannelse og/eller står uden for arbejdsmarkedet. Til sammenligning
var beskæftigelsesfrekvensen i 2010 for kvinder med børn ca. 75 pct. blandt de 30-34årige og ca.
80 pct. blandt de 35-39årige3.
Figur 6 nedenfor illustrerer mødrenes egen ’offerprofil’ i form af seksuelle krænkelser, fysisk- og
psykisk vold. Mødrene kan have været udsat for flere former for overgreb:
Figur 9
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Figur 6

Figur 6 ovenfor viser, at 29 pct. af mødrene har været udsat for seksuelle krænkelser på et tidpunkt i deres liv. Det vil sige, at næsten en lige så stor en andel blandt mødrene som blandt
klienterne har været udsat for seksuelle krænkelser. 26 pct. har henholdsvis været udsat for fysisk
vold og psykisk vold, mens lidt over halvdelen, 56 pct., af klienternes mødre ikke har været udsat
for krænkelser og vold. Hvad angår diagnoser har 17 pct. af mødrene en affektiv lidelse (herunder
depression), og 17 pct. af mødrene har været/er misbrugere (alkohol eller stoffer).
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Klienternes diagnoser og behandling inden visitation til JanusCentret
De fleste klienter (57 pct.) har ikke nogen diagnose på visitationstidspunktet. Figur 7 viser
diagnoser på visitationstidspunktet. Klienten kan have flere samtidige diagnoser:
Figur 10
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Figur 7

Som det fremgår af figur 7, er 22 pct. af klienterne diagnosticeret med ADHD, ti pct. med en
tilknytningsforstyrrelse, ni pct. med psykisk udviklingshæmning, fire pct. med autisme og to pct.
med Tourettes syndrom. Endvidere har 12 pct. en anden form for diagnose, fx hjerneskade, OCD
eller angst.
Lidt over halvdelen af klienterne (51 pct.) har været i kontakt med skolepsykolog/PPR/børnerådgivningscenter, 36 pct. har været hos en børnepsykiater og 13 pct. har konsulteret en privat
psykolog.
Klienternes Seksuelt Bekymrende Adfærd (SBA)
Om adfærd kan karakteriseres som bekymrende kommer i høj grad an på barnets mentale udvikling og seksuelle udviklingsstadie. Det er JanusCentrets psykologer, der i hver enkelt sag, ud fra
standardiserede retningslinjer , og med klientens alder in mente, vurderer, om der er tale om
SBA og/eller krænkende adfærd4.
For over halvdelen af JanusCentrets klienter (59 pct.), gælder det, at klienten har udvist Seksuelt Bekymrende Adfærd forud for visitationen. Størstedelen af disse klienter har udvist SBA
gennem længere tid og ofte gennem flere år.
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4

JanusCentrets psykologer anvender i vurderingen af barnets/den unges adfærd en registreringsmanual med definitioner for Seksuelt Bekymrende Adfærd (SBA) og krænkelse/overgreb.
Desuden anvender psykologerne værktøjet ’Bekymringsbarometret’ til vurdering af alvoren og bekymringsgraden i barnets/den unges adfærd set i relation til barnets alder (JanusCentret 2014).
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Figur 8 viser de hyppigst forekommende typer af SBA blandt klienterne. Klienterne kan have udvist
flere former for Seksuelt Bekymrende Adfærd:
Figur 11
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Den hyppigste form for SBA er seksualiserende adfærd (72 pct.). Seksualiserende adfærd definerer JanusCentret som:

En ekstrem, konstant og/eller ikke alderssvarende interesse for seksualitet. Finder
fx dagligdagsaktiviteter seksuelt stimulerende, er ekstremt optaget af kønsorganer
eller lignende.
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40 pct. af klienterne har udvist verbalt krænkende adfærd, og 23 pct. har udført frottage (at
gnubbe sig op ad nogen eller noget på en seksualiserende måde). 22 pct. af klienterne har blottet
sig eller udvist anden blufærdighedskrænkende adfærd, 21 pct. har hyperonaneret/onaneret foran
andre, mens 18 pct. har befølt en eller flere personer på en seksuelt bekymrende måde.
Andre former for SBA blandt JanusCentrets klienter er: seksuelt bekymrende fantasier (12 pct.),
bekymrende forbrug af porno, herunder børneporno, (12 pct.), seksuelle overgreb på dyr (otte
pct.) og andre former for SBA (11 pct.), herunder bekymrende initiering af seksuelle lege, aparte
toiletvaner mm.
Desuden har en lille andel (fire pct.) af JanusCentrets klienter udvist Seksuelt Bekymrende Adfærd
relateret til internettet, mobiltelefoner og nye sociale medier/netværk (fx YouTube og Facebook),
hvilket bl.a. indbefatter selveksponerende fotos eller film, der deles på nettet. Desuden indbefatter denne form for SBA også seksualiserende sms’er samt chatbeskeder. Adfærd, der karakteriseres
som bekymrende i JanusCentret, vil oftest være kendetegnet ved, at barnet fra starten selv har
en direkte seksuel intention med materialet (fx seksualiserende sms’er eller fotos af kønsdele).
Dog kan selveksponerende billeder og film uden en egentligt seksuel intention fra barnet selv
også være problematiske, fordi disse fotos og film via internettet kan kopieres, distribueres og
potentielt misbruges af voksne med en seksuel interesse i, eller fantasier om, børn (Pihl, Jakobsen
og Sørensen 2014: 9, 39). Børnene/de unge, der deler fotos og film med sig selv på nettet, kan
således risikere at blive krænket, hvis deres fotos opsamles af fremmede personer, der udstiller og
anvender dem i en anden kontekst, hvor formålet er seksuelt, hvormed barnet/den unge mister
kontrollen med materialet (Ibid:4,39). SBA relateret til internettet samt pornoforbrug på internettet er nye temaer i JanusCentrets registrering, som centret fremover vil have fokus på i den
landsdækkende dataindsamling.
Henvisningsårsag
Størstedelen af klienterne (80 pct.) er henvist til JanusCentret på baggrund af egentlig krænkende
adfærd over for en eller flere andre børn/unge.
Definition på en seksuel krænkelse
Hvorvidt der er tale om en seksuel krænkelse, og hermed om der er tale om et offer, bestemmes
ud fra nedenstående definition.

Henry C. Kempe (1978):
”Der er tale om seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til, og/ eller aktiviteter
af denne karakter, der overskrider samfundets sociale eller retslige normer.”
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Behandleren vurderer ud fra denne definition, om der er tale om en seksuel krænkelse eller udelukkende om Seksuelt Bekymrende Adfærd. Nedenstående pejlemærker anvendes sammen med
definitionen i vurderingen:

■ Ofret føler sig krænket
■ Ofret er blevet lokket til at være i enrum med klienten, hvor der foregår seksualiserede handlinger (fx lukket
inde på toilettet, i kælderen, på værelset med lukket dør, i legehuset…)
■ Der er foregået seksualiserede handlinger mellem offer og klient, som er karakteriseret ved planlagthed/
målrettethed fra klientens side
■ Ofret er blevet presset/truet til noget seksuelt mod dets vilje
■ Der har været oral, anal eller vaginal penetration eller forsøg herpå
■ Der har været slik eller berøring af kønsdele under tøjet

Kan behandleren svare ja til ét eller flere af ovenstående kriterier, registreres adfærden som en
seksuel krænkelse.
I et senere afsnit beskrives, hvad der karakteriserer klienternes ofre og de krænkelser, de er
blevet udsat for. I figur 9 nedenfor ses klienterne fordelt på antal ofre. Som figuren illustrerer,
er der flest klienter (47 pct.), der haft et enkelt offer, mens 17 pct. har haft to ofre. 19 pct. har
ingen ofre, men er alene henvist på baggrund af Seksuelt Bekymrende Adfærd:
Figur 12
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Figur 9

Omtrent en tredjedel af klienterne (34 pct.) har krænket en af
sine søskende. Dette forhold vender vi tilbage til i afsnittet om JanusCentrets
offerdata.
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Politiinvolvering
For 31 pct. af klienterne, gælder det, at politiet har været involveret i sagen vedrørende den seksuelt krænkende adfærd. I de fleste af disse sager er klienten en dreng (97 pct.). Der har endvidere været afhøring af klienten i en fjerdedel af sagerne, og der er faldet dom i ni pct. af sagerne.
Resultater af psykologisk testning i JanusCentret
I perioden 2003-2014 (medio) er der undersøgt 280 børn og unge i JanusCentret.
Formålet med de psykologiske undersøgelser har været at vurdere, hvorvidt klienten har særlige
kognitive og personligheds-/følelsesmæssige vanskeligheder, som det er vigtigt at tage hensyn til
i forbindelse med den videre indsats i forhold til klienten.
Følgende tests er anvendt: WISC IV (indtil 2011 WISC III), TOVA og Rorschach. Der foretages med
disse tre tests en vurdering af klientens intellektuelle ressourcer, evt. opmærksomhedsmæssige
vanskeligheder (fx ADHD) og personlighedsmæssige ressourcer, herunder følelsesmæssig forvaltning, interpersonel og social kompetence samt tilknytningsevne.
Intellektuelt funktionsniveau
Ved testning med WISC IV kan der udregnes en kvotient for det samlede intellektuelle funktionsniveau, en såkaldt intelligenskvotient. Det europæiske diagnosesystem ICD 10 inddeler intelligens i
forskellige områder, der angiver i hvor høj grad, en person har behov for særlig støtte og omsorg
i forhold til sin fortsatte udvikling, og i forhold til om personen forventes at blive i stand til at
tage ansvar for sig selv og sit eget liv som voksen.
Figur 13
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Figur 10

Figur 10 viser, hvordan JanusCentrets klienter placerer sig begavelsesmæssigt: fem pct. er godt
begavede (IQ over 115), mens 49 pct. befinder sig i gennemsnittet for alderen (IQ 85-115). Dvs.
at 54 pct. af klienterne er intellektuelt begavede i en udstrækning, så de må formodes at kunne
udvikle sig til at kunne klare sig selv og tage ansvaret for eget liv.
23 pct. befinder sig noget under gennemsnittet for alderen (IQ 70-84). 15 pct. er mentalt retarderede i lettere grad (IQ 50-69), og syv pct. er mentalt retarderede i middelsvær grad (IQ under 50).
Dvs. 45 pct. er forsinkede i deres intellektuelle udvikling, heraf 22 pct. i så alvorlig grad (psykisk
udviklingshæmning), at deres fremtidige erhvervsmuligheder må vurderes som begrænsede. Som
voksne vil de fortsat have brug for særlig støtte og omsorg.
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Sproglig kompetence
I WISC IV kan der udregnes en særlig score for klientens sproglige kompetence. Denne vurderes
vigtig at kende, da den belyser evnen til at bruge sproget til problemløsning, refleksion og indsigtsgivende psykoterapi.
Syv pct. af klienterne har en sproglig kompetence over gennemsnittet for alderen, mens 51 pct.
har en sproglig kompetence i gennemsnittet for alderen. Dvs. 58 pct. af klienterne har en sproglig
kompetence, så de kan modtage behandling, der bygger på sproglig erkendelse og problemløsning.
42 pct. af klienterne har ikke tilstrækkelig sproglig kompetence til at kunne profitere af traditionel, indsigtsgivende psykoterapeutisk behandling.
Hvis man sammenligner det samlede intellektuelle funktionsniveau med den sproglige kompetence i centrets klientgruppe ses, at der er en tendens til, at den sproglige kompetence generelt
er lidt bedre udviklet, end den samlede intelligens umiddelbart indikerer.
Dette skyldes, at mange har specifikke opmærksomhedsmæssige vanskeligheder, som trækker det
generelle funktionsniveau ned.
Evnen til perceptuel organisation og ræsonnering
Evnen til perceptuel organisation hører til de mere praktisk-konkrete, logiske kompetencer. Til
vurdering af dette anvendes WISC IV. Hvis man er i stand til at analysere og få overblik over noget komplekst, betyder det, at man generelt vil have bedre forudsætninger for at planlægge og
forudse konsekvenserne af sine handlinger.
Af JanusCentrets klienter ligger 71 pct. i eller over gennemsnittet for alderen, mens 29 pct. har
store problemer med at få overblik over og organisere konkret materiale.
Samlet ses, at den sproglige kompetence generelt er dårligere end den handleprægede. Den typiske kognitive profil hos klienterne er derfor, at de er sprogligt uformående, men magter mere, når
det handler om logisk tænkning og praktisk-konkrete handlinger.
Arbejdshukommelse og visuomotorisk forarbejdningshastighed
Arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed kan være indikatorer på, at klienten har specifikke vanskeligheder med opmærksomhedsstyringen, fx ADHD. Opmærksomhedsmæssige vanskeligheder medfører ofte indlæringsproblemer i skolen, hvilket erfaringsmæssigt hyppigt præger
selvopfattelsen negativt.
48 pct. af klienterne har specifikke vanskeligheder med opmærksomhedsstyringen, hvor 51 pct.
har specifikke vanskeligheder med forarbejdningshastigheden.
Opmærksomhedsmæssige vanskeligheder (ADHD)
JanusCentrets klienter beskrives ofte med store koncentrations- og adfærdsproblemer, hvilket kan
give mistanke om ADHD. Til vurdering af dette anvendes TOVA-testen, som er en computerbaseret
opmærksomhedstest.
Testen vurderer evnen til at ”holde sig vågen” (opretholde et relevant vågenhedsniveau i hjernen), reaktionshastigheden, evnen til at hæmme impulser og evnen til vedvarende og fokuseret
opmærksomhed (koncentrationsevnen). Vanskelighederne kan være af lettere eller sværere grad.
I JanusCentret mener vi, at det er vigtigt, at klientens opmærksomhedsfunktion undersøges specifikt, da vanskeligheder inden for dette område bør behandles for bedst muligt at kunne støtte
klienterne i deres udvikling. Børn med ADHD har svært ved at koncentrere sig. De afledes let, er
ofte motorisk urolige og er som regel meget impulsive i deres handlinger. Behandlingen består af
særlig støtte og opmærksomhed til klienten, særligt tilrettelagt pædagogik i forhold til indlæring
samt psykoedukation til klienten og familien. Desuden vil behandling med centralstimulerende
medicin i nogle tilfælde have en positiv effekt på vanskelighederne.
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Figur 14
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Figur 11

Figur 11 viser fordelingen af klienter med tegn på ADHD før henvisning til JanusCentret og efter testning med TOVA i JanusCentret. 22 pct. er inden henvisningen diagnosticeret med, og i
behandling for, ADHD. Heraf er nogle velbehandlet medikamentelt, men det generelle indtryk
er, at der i klientens opvækst ikke har været taget tilstrækkeligt hensyn til vanskelighederne.
Undersøgelsesresultaterne fra TOVA-testen peger på, at 73 pct. af klienterne viser tegn på ADHD
vanskeligheder.
Ud over ADHD kan specifikke opmærksomhedsmæssige vanskeligheder skyldes: Psykisk sygdom,
depression, angst, stress, autisme, søvnforstyrrelser, hovedtraumer, medicin, stofmisbrug og overdrevent kaffe- eller nikotinforbrug.
Personligheds- og følelsesmæssige vanskeligheder
Personlighedsstrukturen vurderes med Rorschach testen, der analyseres elektronisk ad modum Exner. Testen beskriver forskellige parametre i klientens personlighed. Således belyses bl.a. følelsesforvaltning, copingstrategier og evne til tilknytning. Copingstrategier er vigtige forudsætninger
for, at man kan indgå i tilfredsstillende interpersonelle og sociale relationer og være i stand til at
leve op til den sociale omverdens almindelige krav og forventninger.
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”

Copingstrategier er vigtige forudsætninger for, at man kan indgå i tilfredsstillende interpersonelle og sociale relationer og være i stand til at leve op til en
social omverdens almindelige krav og forventninger.
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Figur 15
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Figur 12

Det fremgår af figur 12, at 69 pct. har følelsesmæssige vanskeligheder i alvorlig grad. 64 pct. har
utilstrækkelige copingstrategier, dvs. problemer med den interpersonelle og sociale kompetence,
og 89 pct. har en usikker tilknytningsprofil.
Mange af klienterne er således følelsesmæssigt hæmmede og socialt isolerede. De har svært ved at
indgå i ligeværdige interpersonelle relationer med jævnaldrende. De har mistet tilliden til voksne,
og har derfor svært ved at knytte sig følelsesmæssigt forpligtende til andre.
Autismespektrumforstyrrelse
Børn med autistiske vanskeligheder har generelt svært ved at kommunikere verbalt og nonverbalt.
De har problemer med den gensidige sociale interaktion, idet de har svært ved at aflæse andre og
svært ved at aflæse sociale situationer. De er ofte rigide i deres adfærd og rutiner5.
Figur 16
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Figur 13 viser, at fire pct. ved henvisningen er diagnosticeret med vanskeligheder inden for det
autistiske spektrum, hvor 20 pct. under udredningen viser tegn på at have autistiske vanskeligheder.
Gruppen af klienter, der viser tegn på autismespektrumforstyrrelse er genstand for selvstændig
analyse senere i rapporten.

5

En beskrivelse af proceduren for, hvordan autismespektrumforstyrrelse vurderes i JanusCentrets undersøgelsesprogram, udfoldes i afsnittet ’Klienter med tegn på autismespektrumforstyrrelse (ASF)’.
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Psykotiske symptomer
Syv pct. af klienterne giver udtryk for psykotiske symptomer, fx i form af auditive og visuelle hallucinationer, paranoide forestillinger og tankeforstyrrelser.
Opsamling
Ved psykologisk undersøgelse af de 280 børn og unge, henvist til JanusCentret i perioden 20032014 (medio) har det vist sig, at over to tredjedele af klienterne er vokset op med specifikke
opmærksomhedsmæssige vanskeligheder, som erfaringsmæssigt kan medføre store indlærings- og
adfærdsvanskeligheder. Mange har svært ved at afkode en social situation og agere hensigtsmæssigt i en sådan. Samlet kan disse vanskeligheder give anledning til social isolation, dårligt selvværd og stor nederlagsfølelse hos den enkelte.
To tredjedele af klienterne er endvidere præget af betydelige følelsesmæssige vanskeligheder og
har en utilstrækkelig interpersonel og social kompetence. Fire femtedele har problemer med at
føle tillid og knytte sig følelsesmæssigt forpligtende til andre mennesker. Generelt er klienterne
personlighedsmæssigt umodne i forhold til deres alder og har store følelsesmæssige, interpersonelle og sociale vanskeligheder.
En mindre del, men flere end forventet i befolkningen generelt, har autistiske vanskeligheder eller
beskriver psykotiske symptomer.
Den psykologiske undersøgelse i JanusCentret kan således være medvirkende til, at der opstår
mistanke om, at klienten har særlige opmærksomhedsmæssige vanskeligheder. Det kan fx være
ADHD, en forstyrrelse inden for det autistiske spektrum, eller andre psykiatriske problemstillinger
af alvorlig karakter, som kræver en henvisning til Børne-/Ungdomspsykiatrien.
JanusCentret anbefaler altid relevante behandlingstilbud. En vurdering af dette tager udgangspunkt i klientens psykologiske ressourcer, både intellektuelt og følelses-/personlighedsmæssigt,
men også i omgivelsernes ressourcer i forhold til at give klienten den støtte og omsorg, som er
påkrævet. Ofte vil de overgrebsfokuserede behandlingstiltag således rette sig både mod klienten
og mod klientens omgivelser og netværk.
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Klienternes ofre
I dette afsnit beskriver vi klienternes ofre samt de krænkelser, ofrene har været udsat for. JanusCentret har primært fokus på børn/unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd,
men centret registrerer også oplysninger om ofrene. Disse oplysninger giver mere konkret viden
om hvem, krænkelserne er begået mod, krænkelsernes art, hvor de er foregået mm. Denne viden
er central for det fremadrettede forebyggelses- og behandlingsarbejde. Analysen er baseret på
JanusCentrets data, der i alt indeholder informationer om 411 ofre6.

Analysen viser, at ofrene består af næsten lige mange drenge og piger – dog med en lille overvægt af piger.
De har en gennemsnitalder på 8,6 år ved første krænkelse. I langt de fleste tilfælde har klient og offer en
relation til hinanden - eksempelvis er 28 pct. af ofrene skolekammerater/børn fra samme institution og
27 pct. af ofrene er søskende til klienten. Sager om søskendeincest er kendetegnet ved at krænkelserne er
længerevarende (udspiller sig oftere over måneder og år), og er oftere karakteriseret ved flere episoder med
krænkende adfærd. De fleste af episoderne med seksuelt grænseoverskridende/krænkende adfærd har udspillet sig i ofrets hjem, i skoleregi, i klientens hjem eller i offer og klients fælles hjem. Den hyppigste form
for afsløring af krænkelsen/krænkelserne (disclosure), er, at ofret fortæller sine forældre om krænkelsen.

Ofrenes køn, alder og relation til klienterne
De 411 ofre har en kønsfordeling på henholdsvis 57 pct. piger og 43 pct. drenge og er aldersmæssigt mellem 3 og 21 år. Ofrenes gennemsnitsalder på det tidspunkt, hvor klienten visiteres til
JanusCentret, er 9,4 år, og ofrenes gennemsnitsalder er 8,6 år ved første krænkelse.
Figur 14 nedenfor viser relationen mellem offer og klient. Her ser vi bl.a., at 28 pct. af ofrene er
børn/unge fra klientens skole eller daginstitution. 27 pct. af ofrene er søskende7 til klienterne og
15 pct. af ofrene er bekendte børn:
Figur 17

Relation mellem offer og klient (n=407)
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Figur 14

6 Det er ikke alle klienternes ofre, JanusCentret har oplysninger på.
7 Søster- og brorkategorien spænder over hel-, halv- og stedsøstre/brødre.
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Endvidere er ofret i 11 pct. af tilfældene et barn/en ung fra klientens anbringelsessted, i syv
pct. af tilfældene er ofret et andet familiemedlem fx fætter eller kusine. I fem pct. af tilfældene
er ofret en ven/veninde, og i blot tre pct. af tilfældene er ofret et fremmed barn. Endelig falder
ofret i fire pct. af tilfældene ind under kategorien andet, der bl.a. indbefatter voksne ofre, børn i
klientens aflastningsfamilie mm.
Tendensen er, at offer og klient i langt de fleste tilfælde kender hinanden, og at krænkelserne i
ca. en tredjedel af tilfældene, 34 pct., er foregået inden for familien.
Krænkelsernes antal, varighed og type
I de fleste tilfælde, 52 pct., er ofret blevet udsat for en enkelt krænkelse. Figur 15 nedenfor viser
ofrene fordelt på antal krænkelser:
Figur 18
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Figur 15

28 pct. af ofrene har været udsat for to til fem krænkelser, mens ni pct. har været udsat for seksti krænkelser.
Ser vi på krænkelsernes varighed, finder vi, at de fleste krænkelser, 53 pct., har udspillet sig over
en enkelt dag. To pct. har udspillet sig over en uges tid, 11 pct. gennem flere uger, 23 pct. gennem flere måneder og ti pct. gennem (flere) år.
Sagerne hvor klient og offer er søskende adskiller sig både i forhold til at have flere gentagelser
og have stået på over længere tid. Hvis vi specifikt ser på kategorien ’en krænkelse’, finder vi, at
andelen her er 31 pct. i sager med en søskenderelation og 60 pct. i de øvrige sager. Kategorien
11-59 krænkelser er til gengæld fire gange så stor i sager hvor klient og offer er søskende (16
pct.) i forhold til andelen for de øvrige klienter (fire pct.). Denne tendens ses også i forhold til
krænkelsernes varighed, hvor sager kendetegnet ved en søskenderelation mellem offer og klient
oftere har udspillet sig gennem en længere periode på måneder eller år. Ser vi specifikt på katego18
rien ’måneder’, finder vi, at andelen for denne kategori er 34 pct. i de sager, hvor klient og offer
er søskende og 19 pct. i de øvrige sager:
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Figur 19

Krænkelsernes varighed
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Figur 16

Krænkelserne i sager kendetegnet ved søskendeincest er således oftere længerevarende (udspiller sig oftere over måneder og år), og er oftere kendetegnet ved flere episoder med krænkende
adfærd8. Dette kan skyldes, at det kan være sværere samt tage længere tid for søskendeofre at
afsløre krænkelserne, fordi de ved, hvilke konsekvenser afsløringen har for hele familien.
Figur 17 nedenfor giver et overblik over de forskellige former for krænkende adfærd, klienterne
har udsat ofrene for. 48 pct. af ofrene har været udsat for beføling og 40 pct. af ofrene har været
udsat for penetration (vaginal, anal, oral):
Figur 20
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20
8

Figur over antal krænkelser findes i bilag 1.
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28 pct. af ofrene har været udsat for blottelser og anden blufærdighedskrænkende adfærd. 23
pct. af ofrene har været udsat for forsøg på penetration (vaginal, anal, oral). Mindre hyppigt
forekommende former for krænkelser er fx onani på/med offer (11 pct.), frottage på offer (ti
pct.) og verbalt krænkende adfærd (fire pct.). ’Andet’ tæller bl.a. at klienten har taget billeder af
ofrets kønsorganer, mens denne sov, eller at klienten har tvunget ofret til at overvære klientens
krænkelse af et tredje barn mm.
Stederne, hvor krænkelserne er foregået
Figur 18 giver et overblik over, hvor krænkelserne er foregået. Som nævnt er en del ofre blevet
udsat for flere krænkelser, der kan være foregået flere steder:
Figur 21
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Figur 18 viser bl.a., at lidt over en fjerdedel af ofrene, (26 pct.), har været udsat for krænkelser i
deres eget hjem og 21 pct. af ofrene har været udsat for krænkelser i skoleregi.
I de tilfælde, hvor krænkelserne er foregået i skoleregi, gælder det for 80 pct. af klienterne, at
denne går i specialskole eller i specialklasse. Dette vil formentlig ændres fremover grundet øget
inklusion i folkeskolen.
21
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Trusler og tvang i forbindelse med krænkelserne
Som tidligere beskrevet kender offer og klient næsten altid hinanden, enten fordi de er skolekammerater, går i samme institution, er søskende eller har en anden familiær relation.
I figur 19 nedenfor ser vi på trussels-og tvangsaspektet i forbindelse med krænkelserne, dvs. hvorvidt klienten har anvendt strategier for at gennemtvinge og/eller skjule den krænkende adfærd.
Klienten kan have anvendt kombinationer af strategier, fx overtalelse og hemmeligholdelse:
Figur 22
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Figur 19

Figuren viser, at 37 pct. af ofrene er blevet overtalt af klienten til at deltage i en given aktivitet.
Klienten er som tidligere nævnt i gennemsnit 12,1 år ved første krænkelse, mens ofret i gennemsnit er 8,6 år ved første krænkelse. Det vil således ofte være et ældre barn, der overtaler et yngre
barn til at deltage i seksuelle aktiviteter.
30 pct. af ofrene har været udsat for strategien hemmeligholdelse. 22 pct. af ofrene har været
22
udsat for fysisk tvang og 17 pct. af ofrene har været udsat for verbale trusler.

”

Offer og klient kender næsten altid hinanden, enten fordi de er skolekammerater, går i institution sammen, er søskende eller har en anden familiær relation.
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Afsløring af krænkelse(r): Disclosure
I dette afsnit beskriver vi disclosure: Dvs. hvordan krænkelserne bliver afsløret9. Disclosure kan
dække over en målrettet intentionel handling, hvor ofret betror sig til en anden person ved direkte at fortælle om krænkelsen. Disclosure (og forsøg herpå) kan dog også ske på mange andre
måder, indirekte verbalt eller nonverbalt, fx hvis et lille barn i sin adfærd signalerer, at det udsættes for noget, det ikke selv forstår. Et eksempel på indirekte disclosure kan fx være, at et yngre
barn afslører ikke-aldersvarende viden om seksuelle emner eller stiller spørgsmål, der vækker en
voksens bekymring.
Der findes oplysninger om afsløring af krænkelser i langt de fleste sager i JanusCentret (78 pct.),
hvor klienten har krænket et anden barn/en anden ung.
Figur 20 nedenfor illustrerer, hvem der afslører krænkelserne:
Figur 23
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Som figur 20 ovenfor viser, er det i de fleste tilfælde (58 pct.) ofret selv, der - enten verbalt eller
nonverbalt- afslører krænkelsen. I otte pct. af tilfældene er det ofrets forældre, mens det i syv pct.
af tilfældene er offer og klients fælles pædagog, der afslører krænkelsen. I blot fem pct. af tilfældene er det klienten selv, der afslører krænkelsen. Kun i sjældne tilfælde afsløres krænkelserne af
offer- og klients fælles forældre (sager hvor offer og klient er søskende) af en fælles lærer eller
af en plejefamilie. Disclosure er således i højere grad forbundet med ofret end med klienten (den
krænkende part) i JanusCentrets sager.

9

Dette undersøges ved hjælp af variablene: hvem afslører krænkelsen, og hvordan afsløres krænkelsen.
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Figur 21 nedenfor viser, hvordan krænkelserne afsløres:
Figur 24
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Disse fordelinger viser, at ofret i 38 pct. af tilfældene fortæller sine forældre om krænkelsen/
krænkelserne, mens det i 12 pct. af episoderne gør sig gældende, at en forælder tager offer og
klient på fersk gerning. I ti pct. af tilfældene er det pædagogisk personale, der tager offer og
klient på fersk gerning. I seks pct. at tilfældene fortæller ofret en pædagog om krænkelserne, og
i fem pct. af tilfældene kommer krænkelsen/krænkelserne frem i lyset ved, at pædagogisk personale reagerer på mistanke.
I over en femtedel (22 pct.) af tilfældene tages klienten og ofret således på fersk gerning. I det
næste afsnit er klientgruppen, der tages på fersk gerning, genstand for selvstændig analyse.
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Klienter, der bliver taget på fersk gerning
I dette afsnit ser vi på gruppen af klienter, der er blevet taget på fersk gerning.
I alt er 54 af centrets klienter, svarende til 22 pct., blevet taget på fersk gerning af enten forældre
eller professionelle i forbindelse med deres krænkende adfærd10. Afsløringen af krænkelserne er i
disse tilfælde dermed ikke intentionel hverken fra ofret eller den krænkende parts side, men er i
stedet sket ved et tilfælde eller et uheld.

Analysen viser, at fersk gerning-klienterne er en gruppe, der overvejende består af drenge under 13 år.
Analysen viser desuden, at fersk gerning-klienterne som gruppe betragtet oftere har udvist krænkende
adfærd forud for visitationen til JanusCentret og oftere har to eller flere ofre. Endvidere har gruppen af
fersk gerning-klienter oftere krænket en bror eller søster. Hver gang en klient tages på fersk gerning, er det
således vigtigt i det kliniske arbejde at spørge ind til og få afdækket tidligere og hidtil eventuelt ukendte
episoder med krænkende adfærd. Jo mere vi ved om disclosure og betingelserne for den krænkende adfærd,
desto bedre kan vi blive til at forebygge nye krænkelser fremover. Desuden er det vigtigt at finde potentielle
tidligere (søskende)ofre, så disse kan få bearbejdet krænkelserne.

Det er væsentligt at bemærke, at gruppen af fersk gerning-klienter trods visse karakteristika
såsom en mere omfattende krænkelseshistorik, på nogle områder ikke adskiller sig væsentligt
fra de øvrige klienter (fx i forhold til psykologiske profiler, ADHD-symptomer, typer af SBA, omsorgssvigt mm.), og således på mange områder falder ind under karakteristikken af den generelle
klientgruppe i JanusCentret11.
Nedenfor følger den mere detaljerede analyse af fersk gerning-klienterne med fokus på de aspekter, hvor gruppen adskiller sig fra de øvrige klienter. Afsnittet afsluttes med to case-eksempler på
klienter, der er blevet taget på fersk gerning i forbindelse med deres krænkende adfærd.

10

Det er væsentligt at bemærke, at gruppen af fersk gerning—klienter er forholdsvis lille (54 klienter), hvorfor den enkelte klient fylder relativt meget i analyserne af gruppen som helhed.

Fersk gerning-klienterne er en sammensat gruppe, der både tæller en gruppe svært mentalt retarderede børn, men også en stor andel børn, der intelligensmæssigt ligger i gennemsnittet for alderen. Desuden tæller
gruppen en ligelig fordeling af hjemmeboende og anbragte børn. I takt med at fersk gerning-gruppen kommer til at tælle flere individer, bl.a. via JanusCentrets nationale dataindsamling, kan gruppen fremover opsplittes
i mindre analysegrupper. Herunder fx henholdsvis hjemmeboende og anbragte børn, godt begavede og mindre godt begavede børn, yngre børn og unge med henblik på at afdække potentielle forskelle i gruppen, fx i
forhold til typer af seksuelt bekymrende adfærd, krænkelsesformer mm.
11
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Køn og alder
Størstedelen af de klienter, der bliver taget på fersk gerning, er drenge (52) mens to er piger.
Gennemsnitalderen for fersk gerning-klienterne er henholdsvis 13 år på visitationstidspunktet og
11,6 år ved første krænkelse.
I figur 22 nedenfor ses henholdsvis fersk gerning-klienterne og de øvrige klienter fordelt på alder
ved første krænkelse. Figuren viser, at fersk gerning-klienterne overvejende er børn under 13 år.
Gruppen er i lidt højere grad er koncentreret om aldersgruppen 8-12 årige. De udgør således 57
pct. mod 41 pct. blandt de øvrige klienter. Omvendt udgør de 13-17 årige 51 pct. af de øvrige
klienter mod 36 pct. af fersk gerning-klienterne. Over halvdelen af fersk gerning-klienterne er
således under 13 år første gang de udviser seksuelt grænseoverskridende/krænkende adfærd12.
Figur 25
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”

Over halvdelen af fersk gerning-klienterne er under 13 år første gang de udviser
seksuelt grænseoverskridende/krænkende adfærd
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Dog er der ingen statistisk signifikant forskel mellem de to grupper, hvad angår gennemsnitsalderen ved første krænkelse. Dette er testet ved hjælp af en t-test er foretaget i SPSS. T-test er vedlagt i bilag 2.
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Skoleforhold
En større andel af fersk gerning-klienterne går i specialskole eller i specialklasse (74 pct. ift. 59
pct.). Flere af fersk gerning-klienterne er således vurderet til at have specifikke vanskeligheder,
der kræver ekstra støtte og specialiserede undervisningsforanstaltninger.
Seksuelt Bekymrende Adfærd (SBA), krænkelser og ofre
En højere andel (30 pct.) af fersk gerning-klienterne har både udvist Seksuelt Bekymrende Adfærd
og egentligt krænkende adfærd (med ofre) forud for henvisningsårsagen, hvilket til sammenligning gælder for 12 pct. af de øvrige klienter.
Op i mod halvdelen af fersk gerning-klienterne (43 pct.) har udvist krænkende adfærd forud for
den specifikke krænkende hændelse, der ligger til grund for henvisningen til JanusCentret. Dette
gælder til sammenligning for 17 pct. af de øvrige klienter. Halvdelen, (50 pct.), af fersk gerningklienterne har haft to eller flere ofre, hvilket gælder for 31 pct. af de øvrige klienter. Endvidere
har en større andel af fersk gerning-klienterne krænket en bror eller søster (50 pct. ift. 31 pct.
af de øvrige klienter):
Figur 23
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Sammenfatning
Fersk gerning-klienterne er overvejende drenge, der samlet set er lidt yngre første gang de udviser
krænkende adfærd, sammenlignet med de øvrige klienter. En større andel af fersk gerning-klienterne går i specialskole eller i specialklasse og fersk gerning-klienterne har samlet set en lidt mere
omfattende krænkelseshistorik med flere ofre bag sig end de øvrige klienter: Fersk gerning-klienterne har som gruppe betragtet oftere udvist krænkende adfærd forud for visitationen til JanusCentret og har oftere to eller flere ofre. Desuden har gruppen af fersk gerning-klienter også oftere
krænket en bror eller søster. På grund af gruppens lidt mere omfattende krænkelseshistorik, er det
således vigtigt i det kliniske arbejde at spørge ind til og få afdækket tidligere og hidtil eventuelt
ukendte episoder med krænkende adfærd. Jo mere vi ved om disclosure og betingelserne for den
krænkende adfærd, desto bedre kan vi blive til at forebygge nye krænkelser fremover. Desuden er
det vigtigt at finde potentielle tidligere (søskende)ofre, så disse kan få bearbejdet krænkelserne.
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Nedenfor præsenteres to anonymiserede case-eksempler på drenge, Bo og Mik, der er blevet taget
på fersk gerning i forbindelse med deres krænkende adfærd.

CASE A: Klient taget på fersk gerning, Bo 13 år

Bo er en 13-årig dreng, der er blevet henvist til JanusCentret, da han har været seksuelt krænkende over for yngre
drenge ved flere episoder.
Bo er vokset op hos sine forældre og en storesøster under følelsesmæssigt belastende opvækstvilkår. Hans mor
er psykisk skrøbelig med depressioner og selvmordsforsøg, som Bo har været vidne til. Bo har en meget stærk
moderbinding. Han beskriver, at hans far er temperamentsfuld og har et svingende humør. Bo er blevet slået af
sin far gentagende gange.
Bo blev tre år før henvisningen til JanusCentret anbragt på et skole- og behandlingshjem. Han er en normalt
begavet dreng med ADHD, og har haft en turbulent skolegang, før han blev anbragt på skole- og behandlingshjemmet. I skolen blev Bo tidligere mobbet, og han havde et stort behov for guidning i de sociale spilleregler.
På grund af adfærdsproblemer blev han bortvist fra skolen. Han går nu i specialklasse på det skole- og behandlingshjem, hvor han også bor. Bo har tidligere haft samtaler hos en psykolog og beskrives som en følelsesmæssigt
hæmmet dreng, der har behov for hjælp til at få et bedre kendskab til sig selv og sine følelser.
Bo har udvist seksuelt bekymrende adfærd i flere år, før han bliver henvist til JanusCentret, og han har begået
krænkelser både før og efter anbringelsen.
Før anbringelsen legede Bo som tiårig doktorlege med nogle yngre drenge på henholdsvis seks og syv år. Disse
lege er foregået omkring tre-fem gange. Krænkelserne har bestået i, at Bo har taget bukserne ned på sig selv
og de andre drenge, hvorefter de har berørt hinanden. Bo har ikke gjort brug af fysisk tvang, men der har været
gentagne opfordringer, før drengene gik med til legen. Bo opfordrede drengene til ikke at fortælle det videre
til nogen. En dag fortalte en af drengene dog om det til en gruppe børn fra lokalområdet. Drengenes forældre
reagerede med stor vrede mod Bo, og flere i lokalområdet gav udtryk for at ville straffe ham for hans handlinger.
Denne episode var blandt andet baggrunden for anbringelsen af Bo.
Efter anbringelsen har der været flere episoder, hvor Bo har været seksuelt krænkende over for yngre børn. Han
har ved flere lejligheder opfordret en niårig dreng til, at de skal lege kærester. Den niårige dreng sagde nej flere
gange, men efter overtalelse gik han til sidst med til, at de skulle berøre hinanden på kønsdelene. Den niårige
dreng fortalte på et tidspunkt om krænkelserne til en pædagog.
Et par måneder senere var Bo alene med en anden dreng på ni år i et omklædningsrum. Her spurgte Bo igen, om
denne dreng ville være kærester med ham og fortalte, at det betød, at ”de skulle være sammen”. Han overtalte
drengen til gensidige berøringer af kønsdele og udsatte ham desuden for en oral krænkelse. En pædagog tog de
to børn på fersk gerning.
Bo beskriver oplevelserne som lystfulde og fortæller, at han har haft seksuelle fantasier om børn, siden han var
ni-ti år. Han var nervøs for, at de seksuelle lege ville blive opdaget, så han vidste godt, at det var forkert. Bo
giver udtryk for, at han gerne vil finde ud af, hvorfor han har gjort disse ting. Selv oplever han, at årsagen er
en kombination af egne oplevelser med mobning og de seksuelle fantasier. Bo vil gerne være en person, der ikke
gør sådan noget.
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CASE B: Klient taget på fersk gerning, Mik ti år

Mik er en tiårig dreng, der er blevet henvist til JanusCentret på grund af seksuelt bekymrende adfærd og seksuelt
grænseoverskridende adfærd over for sine to yngre halvsøstre.
Miks forældre blev skilt, da han var lille. Han har boet hos sin mor, dennes nye mand og to halvsøstre, og han
har haft regelmæssigt samvær med sin far og dennes nye familie.
Mik blev af sin stedfar taget på fersk gerning i et telt sammen med sine to yngre halvsøstre. Alle tre var nøgne,
og de seksuelle krænkelser fra Miks side havde ifølge søstrene bestået i berøringer. Mik afviser til at begynde med
kraftigt, at han har leget seksuelle lege med sine halvsøstre. Senere hen erkender han imidlertid de seksuelle
krænkelser, som har stået på i et års tid. Han har overtalt pigerne til de seksuelle lege uden trusler eller fysisk
tvang. Mik fortæller, at han er lettet over, at han er blevet opdaget, så det kan stoppe.
Mik beskrives af sine omgivelser som en følsom og sårbar dreng. Han er fortsat ked af, at forældrene blev skilt og
har givet udtryk for, at han føler sig glemt af begge dele af familien. Mik giver udtryk for at føle sig forladt og
svigtet til fordel for sine mindre søstre. Han oplever, at hans forældre ikke har tid til ham længere. Mik er mest
optaget af de svigt, han føler, han er blevet udsat for, og i mindre grad af de seksuelle krænkelser af de mindre
søskende.
Mik er blevet mobbet en del i skolen og har altid haft svært ved at få venner. Han beskrives af skolen som en
meget stille dreng. Mik har ifølge sin mor dog altid ønsket at være i centrum og kontrollere lege med andre børn.
Han har ifølge forældrene altid foretrukket at lege med yngre børn eller piger, da han bedst kan kontrollere disse
lege. Mor fortæller, at Mik generelt virker mistroisk i sin tilgang til andre mennesker og lider af et rigtig dårligt
selvværd.
Ved den psykologiske undersøgelse i JanusCentret får man indtryk af en psykisk stresset og følelsesmæssigt belastet dreng med store humørsvingninger, en forstyrret og usikker selvopfattelse og svigtende evne til at indgå i
stabile forhold med andre.
Mik fremtræder desuden som en dreng, der har svært ved at tage andres perspektiv og har vanskeligt ved at demonstrere evne til indlevelse. Han virker til at have nedsat empatiformåen, og det er indtrykket, at han forholder
sig abstrakt og distanceret til sine sociale relationer. Han er primært optaget af sit eget perspektiv, hvor det
især fylder meget, at han oplever sig uretfærdigt behandlet og tilsidesat. Følelser af jalousi og misundelse fylder
meget hos Mik, især i forhold til de mindre søskende.
Mik er en dreng, der har det meget svært. Han er meget psykisk skrøbelig og sensitiv. Han fremtræder som en
dreng, der er sårbar over for afvisning og ofte fortolker sociale situationer ud fra et meget negativt og snævert
fokus, hvor hans egen følelse af at blive afvist og kritiseret fylder meget.
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Mediationer i JanusCentret
I dette afsnit sætter vi fokus på mediationsmøder i JanusCentret. Afsnittet består af følgende dele:

1. Første del er en introduktion til mediationsmøder i JanusCentret, herunder en beskrivelse af de forberedelser,
der ligger forud for et mediationsmøde, samt en beskrivelse af mødets opbygning.
2. Herefter følger en kort kvantitativ karakteristik af mediationsmøder i JanusCentret.
3. Dernæst præsenteres en casebeskrivelse af en mediationssag fra JanusCentret: En sag, hvor der er afholdt
mediationsmøder mellem flere generationer i en familie. Casen illustrerer det forhold, at børn/unge, der
udviser krænkende adfærd, ofte selv har oplevet at blive svigtet, hvorfor det derfor giver mening at anskue
krænkende adfærd i en større (familie)kontekst. Med afsæt i et interview med faren og den ældste søn i
familien, præsenteres det konkrete mediationsforløb. Beskrivelsen er suppleret med udtalelser og vurderinger
fra de psykologer, der har bistået familien i mediationsforløbet.

Mediationsmøder i JanusCentret
Et mediationsmøde er et terapeutisk styret møde mellem offer og krænker og i nogle tilfælde deres
familie(r). Mødet kan betegnes som et afgrænset struktureret rum, hvori overgreb/krænkelser og
konsekvenserne heraf kan italesættes og bearbejdes. Møderne er oftest en del af en terapeutisk
proces, dvs. at der foregår et behandlingsarbejde før såvel som under og efter mediationsmødet.
Mediation er oplagt i sager, hvor der er en betydningsfuld relation mellem offer og krænker, fx at
disse er i familie eller er venner, og hvor den nære relation som følge af overgrebet er beskadiget.
JanusCentret har også gode erfaringer med at anvende mediation i forhold til andre relationer, fx
når offer og krænker går i samme skole. Her kan det være væsentligt at tage hånd om situationen
og således skabe mulighed for, at begge parter kan komme videre.
JanusCentret arbejder primært med krænkerne13. Men ved mediationsmøderne er det ofret, der er
i fokus. Formålet med mediationen er således først og fremmest, at ofret får bekræftet og anerkendt, at overgrebene fandt sted. Mødet giver krænkeren mulighed for at vise, at han/hun har
forstået, at det var hans/hendes ansvar, at overgrebene fandt sted. Det forudsætter, at krænkeren
vedkender sig, at det ikke er ofrets skyld eller ansvar, at overgrebene skete. Til mødet kan ofret
stille spørgsmål til krænkeren og få svar på disse samt modtage en undskyldning. Mediationsmødet fordrer således, at krænkeren aktivt hjælper ofret ved at besvare spørgsmål, ved at påtage sig
ansvaret mv.
Et mediationsmøde er imidlertid ikke et forum for tilgivelse. Det er helt centralt, at ofret ikke skal
give, men derimod modtage noget – helt uden modydelser af nogen art. Mediationsmødet kan
i bedste tilfælde fungere som katalysator for genskabelse af tillid og start af helingsprocesser.
I de fleste tilfælde afholdes der blot ét mediationsmøde i en sag, mellem offer og krænker, men
i nogle tilfælde afholdes flere møder mellem forskellige personer i samme sag, fx mellem flere
søskende.
Det er væsentligt at understrege, at mediation ikke er en hurtig løsning, som kan anvendes i
enhver sammenhæng. Det er karakteristisk for en mediation, at det er et nøje struktureret møde
med en grundig forberedelsesproces, hvor offer og krænker undervejs får professionel assistance
af psykologer.

13

JanusCentret anvender normalt termen klient om de børn/unge der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd. Mediationssager er, som det redegøres for i den kvantitative karakteristik, oftere kendetegnet ved
egentlige og alvorlige krænkelser, hvorfor vi i dette afsnit anvender termen krænker.
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Et mediationsmøde er en proces, som forudsætter, at:

■ Der er en relation, som er væsentlig at bevare eller genetablere for at komme videre
■ Krænkeren vedkender sig overgrebet/overgrebene
■ Ofret er klar, vil gerne deltage og har den nødvendige hjælp/støtte (forældre, psykolog mm.)
■ De voksne omkring offer og krænker er enige og støtter processen
■ Behandlerne er trænet i både mediation og i at gennemføre samtaler med børn om overgreb

Forberedelser før mediationsmødet: udarbejdelse af spørgsmål, svar og undskyldning
Der går en grundig forberedelsesproces forud for selve mediationsmødet for alle mødets deltagere:
offer, krænker, forældre og evt. søskende.
For ofrets vedkommende foregår forberedelserne typisk sammen med den psykolog, som i forvejen
taler med ofret om de seksuelt grænseoverskridende oplevelser. Psykologen vil her identificere,
hvilke behov ofret har, og hvordan disse på bedste vis kan præsenteres på mødet. Ofret udarbejder
i samarbejde med psykologen sine spørgsmål til krænkeren.
Krænkeren vil typisk være i gang med et forløb hos JanusCentret, og krænkers psykolog vil tale
med krænkeren om, hvordan han/hun kan påtage sig ansvaret, undskylde, og undgå gentagelse
(af krænkelser). Ikke mindst vil psykologen gøre ham eller hende klar til at møde den store udfordring det er at skulle stå ved at have optrådt seksuelt krænkende. Krænkeren forbereder sine
svar på ofrets spørgsmål. Krænkeren forbereder også formuleringen af sin undskyldning i samspil
med sin psykolog. Et centralt aspekt i arbejdet mellem krænkeren og psykologen er autenticitet
i forhold til undskyldningen, dvs. at der arbejdes grundigt og indgående med formuleringen og
leveringen af denne, så ofret under selve mediationsmødet kan mærke, at krænkeren mener det,
der bliver sagt. Hvis psykologen undervejs vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, afholdes mediationen ikke. Det skal sikres, at mødet til fulde opfylder ofrets behov.
Psykologerne skal desuden tale med de evt. øvrige mødedeltagere (oftest forældre og søskende)
om, at mødet skal være konstruktivt og fremtidsfokuseret. Mediationsmødet er ikke et forum for
hverken marginalisering eller angreb. Det betyder konkret, at hvis fx en forældre, der skal deltage
i mødet, er meget vred på krænkeren, må der tages hånd om dette først. Dette kan bl.a. ske ved,
at der afholdes en mediation mellem krænkeren og den pågældende forældre før det egentlige
møde. Det primære under mediationen er således interaktionen mellem offer og krænker og ikke
de øvrige deltageres følelser og reaktioner.

”

Et centralt aspekt i arbejdet mellem krænkeren og psykologen er autenticitet i
forhold til undskyldningen
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Mødets opbygning
Et mediationsmøde i JanusCentret er bygget op på den måde, at alle møder ind forskudt af hinanden, så offer og krænker ikke møder hinanden i venteværelset. Dernæst samles deltagerne i
mødelokalet, hvor alle på forhånd kender deres siddeplads. Mødet indledes med et par ord fra
facilitator, som står for mediationen. I denne indledende del opsummeres formålet med mødet,
og mødets rammer og forløb skitseres. Herefter stiller ofret sine spørgsmål. Undertiden stiller
psykologen spørgsmålene for ofret, hvis barnet ikke selv føler sig i stand til det, typisk hvis der
er tale om små børn. Krænkeren svarer på disse spørgsmål og giver ofret en undskyldning. Efter
undskyldningen er der en time-out, hvor ofret og krænkeren går hver til sit med deres respektive
psykolog og får tid til at tale mødet igennem. Her kan psykologerne sikre sig, at ofret og krænkeren har fået sagt det, de vil sige. Herefter mødes alle igen til en fælles afslutning, hvor deltagerne
kan komme med kommentarer. Dernæst rundes mødet af.
Karakteristik af mediationssager i JanusCentret
JanusCentret har indtil nu afholdt mediation i 40 klientsager. Af disse har majoriteten været med
drengeklienter (37 sager med drengeklienter og tre sager med pigeklienter).
Gennemsnitsalderen på klienter, der har deltaget i mediation er 13,4 år på visitationstidspunktet
og 12,3 år ved første overgreb.
Størstedelen af ofrene, der har deltaget i mediation er piger (67 pct.)
Ofrene i mediationssager er i gennemsnit 8,7 år på det tidspunkt, hvor klienten visiteres til JanusCentret (øvrige ofre: 9,4 år) og ofrenes gennemsnitsalder er 7,4 år ved første overgreb fra klienten
(øvrige ofre: 8,6 år). Ofrene i mediationssager er således lidt yngre første gang de udsættes for
krænkende adfærd.
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I forhold til relationen mellem offer og krænker adskiller mediationssagerne sig fra de øvrige
sager. I næsten to tredjedele (63 pct.) af sagerne er offer og krænker søskende og jf. den større
andel af pigeofre, er ofrene typisk en søster (hel-halv-eller stedsøster). I 15 pct. af tilfældene er
ofret et andet familiemedlem, og i 12 pct. er ofret et bekendt barn.
Krænkelserne i mediationssager er mere alvorlige end i de øvrige sager. 64 pct. af ofrene i mediationssager har været udsat for beføling (46 pct. af de øvrige ofre) og 67 pct. af ofrene har været
udsat for penetration14 (vaginal, anal eller oral), hvilket til sammenligning gælder for 53 pct. af
de øvrige ofre.
Også i forhold til krænkelsernes varighed, adskiller sagerne med mediation sig fra de øvrige sager.
Krænkelserne i mediationssager er oftere længevarende og strækker sig over længere tid end i de
øvrige sager. Som figuren nedenfor illustrerer, er andelen af tilfælde med længerevarende krænkende adfærd, der har udspillet sig gennem flere måneder, 42 pct. Andelen af krænkelser, der
foregår over måneder, er således næsten dobbelt så høj som andelen i de øvrige sager (22 pct.):
Figur 27
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Figur 24

Opsummerende kan vi konstatere, at der er en overvægt af søskendeincesttilfælde i mediationssagerne, at ofrene typisk er yngre piger (ofte søstre), og at krænkelserne er voldsommere i karakter
og typisk strækker sig over længere tid. Den store andel af tilfælde med søskendeincest nødvendiggør netop mediation med henblik på at genoprette tilliden og familierelationerne.

28

14

Inklusiv forsøg på penetration.
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Mediations-casebeskrivelse
I casen, der beskrives nedenfor, har JanusCentret afholdt fire mediationsmøder: Tre møder med en
12-årig dreng og hans mindre søskende. Foruden mediationer mellem storebroderen og de yngre
søskende, har JanusCentret endvidere holdt en mediation mellem den ældste søn og børnenes far.
Sagen er typisk for en mediationssag i den forstand, at der er tale om en sag, hvor en krænker og
ofre er søskende. Sagen er imidlertid speciel, fordi den under forløbet i JanusCentret udvikler sig
til en sag, hvor der ikke blot medieres mellem børnene, men indledes med en mediation mellem
en forælder og et barn. Endvidere medieres der ikke alene på baggrund af en seksuel krænkelsesproblematik, men også med afsæt i en problematik vedrørende psykisk vold begået af faren mod
den ældste søn i dennes opvækst.
Casen giver et indblik i, hvordan forskellige familiemedlemmer i samme sag oplever effekten af
et mediationsforløb. Desuden illustrerer casen, hvad det betyder for en dreng, der har krænket
sine mindre søskende at opleve først at være modtager af en undskyldning, og herefter selv at
undskylde. Mødet, hvor faren undskylder over for sønnen synes således at facilitere, at sønnen
senere selv er i stand til at sige undskyld til sine mindre søskende.
Casen illustrerer at børn/unge, der udviser krænkende adfærd, ofte selv har oplevet at blive svigtet, og at det derfor giver mening at anskue krænkende adfærd i en større (familie)kontekst. Det
er væsentligt at bemærke, at casen er et illustrativt eksempel, der giver indblik i et mediationforløb mellem forskellige personer i samme familie. Casen er anonymiseret.

”

Det er væsentligt at bemærke, at casen er et illustrativt eksempel, der giver
indblik i et mediationforløb mellem forskellige personer i samme familie.
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Mediation i en bredere familiekontekst

Viktor på 12 år bliver visiteret til JanusCentret på baggrund af seksuelt grænseoverskridende adfærd over for
sine to mindre brødre på ni og syv år samt sin lillesøster på fem år. Der er tale om beføling og orale krænkelser.
Viktor har desuden udvist seksuelt bekymrende adfærd i skolen ved, at han blotter sig over for de øvrige elever.
Viktors forældre er skilt, og han er kort tid før visitationen blevet anbragt på en institution for børn/unge med
særlige behov. Viktor og hans søskendes opvækst har været præget af forældrenes skilsmisse og depressioner i
forbindelse hermed.
Viktor har især været seksuelt grænseoverskridende over for lillesøster på fem år. På baggrund af disse grænseoverskridelser anbefaler JanusCentret som led i udredningen og behandlingen af børnene, at der afholdes mediationsmøder mellem Viktor og hans søskende. Møderne har det formål, at de mindre søskende kan få krænkelserne
bearbejdet og at samværet mellem børnene fremover kan fungere. Til møderne får de mindre søskende med hjælp
fra JanusCentrets psykologer mulighed for stille spørgsmål til deres storebror og få svar, og han kan give dem en
undskyldning.
Som led i planlægningen af mediationen mellem børnene, gør faren (Lars) imidlertid opmærksom på, at han
ønsker at give sin ældste søn såvel som de yngre børn en undskyldning. I Lars’ optik har han i forbindelse med
sine depressioner haft svært ved at styre sit temperament, især over for den ældste søn og beskriver, at det er
kommet til udtryk gennem voldsom og stærkt irettesættende adfærd af verbal karakter.
På baggrund af dette ønske, forbereder og afholder JanusCentret indledningsvist et mediationsmøde mellem
faren og den ældste søn, hvor sidstnævnte får mulighed for at stille faren spørgsmål, og hvor faren får mulighed
for at give sønnen en undskyldning for sin voldsomme verbale adfærd under drengens opvækst. Herefter afholdes
mediationsmøderne mellem den ældste søn Viktor og hver af de tre yngre søskende, hvor storebroderen besvarer
sine søskendes spørgsmål og giver dem en undskyldning for sin grænseoverskridende adfærd.

Et halvt år efter mediationsmøderne i JanusCentret er der gennemført interview med faren Lars og
den ældste søn Viktor med henblik på evaluering og udbytte af forløbet. I interviewet er Lars og
Viktor bl.a. blevet bedt om at beskrive, hvordan de oplevede selve mediationsmøderne og hvilken
betydning mediationen har haft for deres familierelation. Undervejs suppleres med udsagn og
refleksioner fra de psykologer, der har bistået far, søn og de tre yngre søskende i mediationsmøderne.
Baggrund for mediationsmødet mellem far og søn
Det, der igangsætter ønsket hos faren Lars om at sige undskyld til Viktor, er bl.a. tilbagemeldingsmøderne i JanusCentret, hvor psykologerne fremlægger deres anbefalinger på baggrund af den
psykologiske udredning af familiens børn.
Lars beskriver, hvordan han dels gennem møderne i JanusCentret og dels gennem samtale med
en kommunal familiebehandler, bliver i stand til at se nogle dybere sammenhænge og dermed får
en ny forståelse af sin egen adfærd over for børnene. Lars udtrykker, at han har et vist ansvar for
sin søns adfærd.
>
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På baggrund af denne nye erkendelse ønsker han at sige undskyld og gør sig forestillinger om at
give undskyldningen på egen hånd uden professionel hjælp. Men efter råd fra den kommunale
familiebehandler beslutter han alligevel at give undskyldningen som et led i et struktureret mediationsmøde med professionel assistance:

”Det startede vist med, at jeg selv bragte det på banen. Vi var til nogle møder ovre på JanusCentret, og
jeg begyndte at kunne se lidt dybere og kunne begynde lidt at se nogle sammenhænge. Så på et tidspunkt,
da det egentlig var meningen, at mødet skulle holdes, så havde jeg en kraftig ide om, at det kunne jeg
godt selv tage med Viktor uden at jeg behøvede at involvere alle mulige mennesker i det. Inden mødet,
snakkede jeg med Hanne (kommunal familiebehandler) og hun anbefaler mig at tage imod tilbuddet fra
JanusCentret, for som hun sagde, at når man skal give en undskyldning, så har man egentlig minimum tre
kasketter på. Altså den der giver undskyldningen, den der trøster og den, der prøver at holde tråden i det
lange løb. Det kunne jeg jo så godt indse, da hun fremlagde det på den måde. Så kunne jeg jo ikke selv
sige undskyld til ham på en fornuftig måde og prøve at holde det lidt følelsesneutralt, så det ikke blev alt
for følelsesladet, for det var der jo ikke brug for. Så var den ikke faldet på det rigtige sted. Det kunne nemt
være blevet opfattet forkert”.

De sammenhænge Lars pludselig er i stand til at se, handler især om relationen mellem ham og
den ældste søn Viktor. Lars erkender, at han har ageret ’politimand’ over for sønnen gennem dennes opvækst og har udsat sønnen for voldsom vrede og skældud. Det er denne adfærd, han ønsker
at give Viktor en undskyldning for:

”(…) jeg har haft den følelse af, at jeg hele hans liv har leget meget politimand over for Viktor. Han fik
stort set ikke en chance over for mig. Jeg tror simpelthen det bunder i, at han kom for tidligt for mig i
mit og Vibekes (mor) forhold. Jeg var ikke klar til det psykisk. Derfor blev han ligesom - det var ham jeg
nemmest kunne tryne, lad os sige det sådan. Han kunne gøre tingene nok så rigtigt, men jeg kunne altid
finde et eller andet, der ikke var godt nok. Han har taget imod mest af min vrede, fordi jeg ikke selv kunne
finde ud af, at det er mig selv, det var noget galt med og ikke ham”.

41

Forberedelserne og mødets struktur
Inden mediationsmøderne forbereder far og søn sig med hver deres psykolog. Sønnen udformer
dels spørgsmål til sin far og dels svar på spørgsmål fra sine søskende, ligesom han også udformer
en undskyldning til de tre søskende. Faren forbereder med sin psykolog svar på den ældste drengs
spørgsmål og formulerer en undskyldning til ham.
Både far og søn udtrykker tilfredshed med forberedelserne til mediationsmødet og selve mødets
struktur. Sønnen Viktor beskriver, hvordan han oplevede det som en fordel at have forberedt samt
nedskrevet såvel spørgsmål som svar på forhånd forud for de forskellige møder.
Viktor beskriver samtidig forberedelserne til mediationsmødet med de mindre søskende som hårde
og krævende, fordi han her skulle forholde sig til sin krænkende adfærd og skulle reflektere over,
hvad undskyldningen konkret skulle indeholde. Desuden gjorde han sig tanker om, hvordan de
mindre søskende ville reagere på undskyldningen. Om forberedelserne siger han:

”Det var hårdt. Der skal du tænke på, hvordan du vil sige det (svare på spørgsmål og give undskyldning)
og hvordan – du skal sådan tænke lidt mere fremad. Hvordan de (søskende) vil tænke på det. Så det var
sådan: ’Hvad skal jeg sige og hvordan gør jeg det her? Hvordan kommer jeg igennem det?’ ”

Selvom forberedelserne i drengens optik var en hård proces, beskriver han dem samtidigt som
nødvendige for senere at kunne gennemføre meditationsmøderne med sine søskende. Han oplever
det som en hjælp, at spørgsmål og svar var forberedt og nedskrevet på papir forud for mødet,
således at alle havde en fælles forståelse af, hvad der skulle siges, og hvornår spørgsmålene skulle
gives og besvares:

”Ellers havde jeg bare siddet og ikke anet, hvad jeg skulle sige. De andre havde også det papir, hvor det
stod på. Fordi du sidder bare sådan ’ Hvad var det nu jeg skulle sige. Hvad var det nu’, hvis ikke du havde
det på papiret. Sådan var det i hvert fald for mig”.

Også faren Lars oplever forberedelserne som et vigtig fundament for at kunne give sønnen en
undskyldning og beskriver, hvordan han i samspil med psykologen fik formuleret undskyldningen
og under forberedelserne fik talt om, hvordan hele situationen under det konkrete møde skulle
tackles. Om forberedelserne siger faren:

”(psykologen) havde forberedt sig og prøvede at stille nogle spørgsmål op ud fra alt det, der var blevet
sagt forud, inden han nærmest lærte mig at kende. Han havde nogle spørgsmål, han stillede, og så fik vi
pejlet os ind på, hvordan vi skulle tackle det og få det gjort det med at give ham den undskyldning og give
de andre børn undskyldninger også for den sags skyld”.
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Psykologernes rolle og funktion under mediationsmøderne
Et aspekt, som både far og søn beskriver som vigtigt, er psykologernes rolle under mødet som de
aktører, der strukturerer mødet og holder det på sporet, dvs. sikrer, at planlagte spørgsmål stilles,
besvares, og at selve undskyldningen bliver givet. Faren beskriver:

”(…) psykologen var en megastor støtte. Han hjalp mig igennem og sørgede for, at det ikke blev for personligt eller usagligt. Han holdt det på et nøgternt spor, så undskyldningen blev afgivet, uden at Viktor
skulle få ondt af mig eller blive ked af det, fordi jeg sad og smågræd (…)
Når det blev lidt for pinligt eller samtalen gik i stå, så kastede han nogle af de stikord, vi havde snakket
om inden ind i samtalen, så vi kunne komme videre. Hvis det var ved at køre af sporet, og hvis vi var ved
at komme lidt for langt væk. Han havde spurgt på forhånd, om han måtte gribe ind i samtalen, og det
havde jeg sagt, at han gerne måtte”.

Også sønnen oplever det som positivt at have forberedt sig sammen med sin psykolog/behandler
og at denne senere også bistår under selve mediationsmødet. Viktor beskriver især psykologens
rolle som en ’igangsætter’, der hjælper til i den svære opgave det er at formulere undskyldningen:

”Det er lidt svært, for du ved ikke rigtigt, hvordan du skal sige undskyld. Du ved ikke helt hvordan.”
”(Psykologen) hjalp mig (…) Hun gav forslag til, hvad man kunne finde på at sige, og det var altså en
rimelig god start”.

Selve mødet: undskyldningen og vigtigheden af time-out
Under selve mødet mellem far og søn stiller Viktor en række spørgsmål til sin far, bl.a. hvorfor
faren var så vred under børnenes opvækst, og hvorfor faren ønsker at undskylde til Viktor. Faren
besvarer spørgsmålene og giver sønnen undskyldningen.
Om selve undskyldningen, fortæller faren, at han - udover at undskylde for sin voldsomme verbale
adfærd gennem drengens opvækst - i undskyldningen også i høj grad fokuserede på at anerkende
drengen ved at fremhæve hans kvaliteter. Dette fokus på anerkendelse som en del af undskyldningen blev bragt på banen af farens psykolog under forberedelserne.
Undskyldningen kom således både til at indeholde en beklagelse over skældud i drengens opvækst, men blev ligeledes et forum for faren til at anerkende Viktor, fremhæve hans kvaliteter og
udtrykke sin stolthed af sønnen. Nedenfor beskriver Lars, hvad han lagde vægt på i undskyldningen til Viktor:

”Det var at prøve at vise og fortælle ham, at han er et godt menneske. At han har så mange kvaliteter, og
at han altid er så positiv. At han er god nok. Og så det med, at han altid kan komme til mig. Jeg er der
altid for ham. Så han føler, at han har begge sine forældre alt efter, hvem han nu har brug for at tage
kontakt til”.
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I forhold til sønnens reaktion på farens undskyldning, beskriver faren, at hans oplevelse umiddelbart efter leveringen af undskyldningen var, at drengen i situationen ikke helt forstod undskyldningen og meningen med den. Lars oplevede således i første omgang, at Viktor tog afstand
fra situationen:

”Han vidste ikke helt, hvad han skulle stille op med det. Jeg tror ikke helt, han fattede det, den helt dybe
mening med det, for det var der ligesom en afstandstagen til. Han havde ligesom skubbet det fra sig”.

Faren beskriver dog, at han oplevede en anden reaktion fra sønnen efter time-out pausen.
I forbindelse med den afsluttende del af mødet efter time-out’en oplever faren nu en anden og
positiv reaktion fra sønnen. Om afslutningen på mødet fortæller Lars:

”(…) det var så der, at Viktor – det eneste han ville, det var at give sin far en kæmpe krammer. Det var så
fantastisk (…) da vi kom ind igen, der havde Viktor vist grædt en lille smule og det første og det eneste
han ville, det var at give sin far en krammer. Han var blevet så glad, benovet og overrasket over, at jeg
syntes, at jeg skyldte ham en undskyldning. Det var så fantastisk (…)”.

Time-out har således en helt central betydning i denne mediationssag. Lars beskriver, hvordan
han i time-out får mulighed for at drøfte mødet med sin psykolog og få dennes perspektiv på
mødets gang. Time-out er også helt central for sønnen. Han tager som udgangspunkt afstand til
undskyldningen, men under og efter time-out kommer reaktionen på undskyldningen, og Viktor
ender med at respondere meget positivt på det ved at give sin far et kram til den afsluttende del
af mødet.
Viktors psykolog, der både har afholdt de forberedende møder med Viktor og har bistået ham
under samtlige mediationsmøder, fortæller om sit indtryk af Viktor under forberedelserne og under
den første del af mediationsmødet med faren:

”Jeg oplevede, at Viktor i begyndelsen udviste modstand i forhold til at modtage undskyldningen fra sin
far. Han kunne ikke se, hvad det skulle til for og gav udtryk for, at det var farens eget problem. Jeg tror
ikke, at Viktor var i stand til at gennemskue og forstå, hvad mediationen gik ud på. Jeg oplevede også,
at Viktor havde svært ved at håndtere at blive mindet om farens opførsel over for ham. Under første del
af mediationsmødet fremstod Viktor urolig og distanceret. Min oplevelse var, at Viktor mærkede en masse
følelser, som han ikke vidste, hvordan han skulle håndtere”.
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Psykologen sidder sammen med Viktor i time-outen og taler med ham om første del af mødet. Her
oplever hun, at Viktor reagerer på farens ord. Det er især farens anerkendelse af og stolthed over
sønnen, som Viktor reagerer på i time-outen. Om time-outen fortæller psykologen:

”I time-outen får Viktor mulighed for at få det hele på afstand, og her giver han sig selv mulighed for at
reagere på de følelser, han mærkede på mødet. Viktor begynder at græde under time-outen, men fortæller
mig, at han græder af glæde. Han fortæller, at det betød så meget for ham at høre, at hans far var stolt af
ham. Det betød meget for Viktor at få undskyldningen, men mest af alt at blive anerkendt af sin far. Det
eneste Viktor kunne komme i tanke om, at han havde brug for derefter, var et kram fra sin far”.

Efter dette møde, deltager Viktor efterfølgende i tre møder med sine søskende, hvor han nu er
den, der besvarer spørgsmål og giver de to mindre brødre samt lillesøsteren en undskyldning for
sin krænkende adfærd. Viktors psykolog oplever efter mødet med faren en markant forandring
hos Viktor i tilgangen til disse møder. Han er nu i stand til at formulere svar på sine søskendes
spørgsmål og udviser en positiv tilgang til møderne.
Den dobbelte rolle: At være både modtager og giver af en undskyldning
I mediationsforløbet oplever den ældste søn Viktor både at modtage og give en undskyldning.
Viktor fortæller i interviewet, at det i hans optik var lettere for ham at give sine søskende en
undskyldning efter, at han selv havde modtaget en undskyldning fra faren.
I kraft af selv at modtage en undskyldning blev han i stand til at sætte sig i sine søskendes sted.
Da Viktor taler om situationen, hvor han selv modtog en undskyldning fra sin far, bliver han tydeligt berørt:

”Bare det at tænke på, at du kommer en uge før, og først så mærker du at være den, der får en undskyldning, og så ved du så, hvordan det er, når det er din tur til en give en. Nu når jeg sidder og taler om det,
så får jeg faktisk tårer i øjnene”
”I starten, der sidder du og tænker ’Jeg vil ikke det her’, og du prøver at trække dig væk fra det, og når du
så endelig kommer ind og får en undskyldning, så kan du mærke, at det faktisk er bedre at gøre det. Fordi
du kan mærke, at du får det bedre. Altså den der får undskyldningen”.
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Den psykolog, der først bistår faren i mødet med Viktor og herefter bistår de tre mindre søskende
i mødet med Viktor, oplever også denne forandring hos Viktor efter mødet med faren. Psykologen
oplever, at Viktor har fået en anden forståelse for og tilgang til det at sige undskyld efter at han
selv har modtaget en undskyldning. En forståelse der gør, at Viktor udviser omsorg over for sine
brødre og søster under møderne.

”Under møderne med de to mindre brødre og lillesøsteren giver Viktor indtryk af at have en anderledes
forståelse end tidligere af, hvad en undskyldning kan betyde. Efter mødet med far, hvor han selv fik en
undskyldning, fremstår Viktor mere nærværende og omsorgsfuld i kontakten end han gjorde ved de indledende møder, især i forhold til lillesøsteren”.

Alle de tre mindre søskende har efterfølgende udtrykt, at de har været glade for mediationsmøderne. Møderne mellem storebroderen og de yngre søskende har været karakteriseret ved autencitet/
oprigtighed. De mindre søskende tror på de ord, Viktor fortæller dem under mødet og er glade for
hans undskyldning. Den psykolog, som har bistået de tre yngre søskende fortæller om de mindre
søskendes reaktioner:

”Den ældste lillebror Asger havde været meget bekymret for lillesøsteren Mie, fordi hun er den mindste.
Han ville gerne beskytte hende. Det bedste ved mediationen var ifølge Asger, at Viktor sagde undskyld og
sagde, at han ville lade være med krænkelserne fremover. Den yngste lillebror Sofus sagde efter mødet, at
det var dejligt, at Viktor sagde undskyld og Sofus gav udtryk for, at han troede på det, Viktor sagde (…)
Lillesøsteren Mie var også glad for at høre de ting, storebroderen sagde, og at han sagde undskyld. Mie
troede på det, Viktor sagde til hende”.

”

Lillesøsteren Mie var også glad for at høre de ting, storebroderen sagde,
og at han sagde undskyld
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Tiden efter mediationsmøderne og effekten af møderne
I interviewene beskriver både far og søn afslutningsvist, hvordan de har haft det siden mediationsmøderne i JanusCentret, samt hvad møderne har betydet for deres familierelation.
Faren og sønnen udtrykker begge tilfredshed med at have deltaget i møderne, men nævner begge,
at mediationsforløbene også har været opslidende grundet en stor geografisk afstand mellem familiens bopæl og JanusCentret. I forbindelse med forberedelserne har familien rejst i flere timer
frem og tilbage for at deltage i et møde i JanusCentret. Mediationsforløbet har således været en
tidskrævende proces for familien.
Både far og søn oplever den positive effekt af møderne i JanusCentret, at de har fået en bedre
relation til hinanden. Begge beskriver således, hvordan de oplever, at den anden efterfølgende
fremstår lettet, gladere og mindre tynget af dårlig samvittighed.
Faren beskriver, hvordan han oplever, at relationen til sønnen og deres samvær generelt er stærkt
forbedret efter mediationsmødet mellem dem:

”Jeg synes, at vi har haft det fantastisk siden (mødet). Viktor har haft lyst til at komme her og har haft
lyst til at overnatte her. Vi hygger os”.
”Jeg føler mig fri i forhold til Viktor. Jeg har afleveret den undskyldning, der har ligget mig på sinde i så
mange år. Den har jeg fået sagt nu. Så nu kan vi starte fra bunden af. Nu har vi et helt nyt grundniveau
at starte og bygge vores fælles forhold og tillid til hinanden på. Det er dejligt og befriende”.

En yderligere effekt af mediationsforløbet er desuden, at faren føler sig bedre rustet til forælderrollen:

”Det har givet mig et boost. Som psykologen også sagde til mig til et af møderne: ’Du er værd at samle på,
og dine børn elsker dig’. At høre de ord. ’Du er den vigtigste – en af de vigtigste personer i deres liv’. Det
er jo ikke lige det, man går og tænker i hverdagen”.
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Den psykolog, der har bistået Lars i mediationen med sønnen, oplever, at faren gennem mediationforløbet har genvundet selvrespekten i forhold til forælderrollen:

”Lars har taget ansvar for sin adfærd over for børnene og har ærligt og redeligt givet udtryk for, at han
ved, at adfærden har været forkert. Han ved, at han ikke kan gøre det om, men han vil gøre, hvad han
kan fremover for at rette op på det. Han har sagt undskyld til Viktor og vil gerne sige undskyld til resten
af familien også. Igennem det at sige undskyld og igennem den soning, der ligger deri, er Lars blevet sat
fri og taler selv om denne frisættelse i forhold til Viktor. Der er blevet slået en streg i sandet, og nu vil og
kan han tage forælderansvaret på sig. Lars giver indtryk af, at han har genvundet sin selvrespekt som far”.

Også sønnen Viktor beskriver en positiv effekt af møderne i JanusCentret. Han har selv fået det
bedre og oplever, at det også er tilfældet med faren:

”Ja jeg har det i hvert fald bedre (…) og så går far ikke længere hele tiden og er nedtrykt, men er glad
og har et smil på læben (…).

Da drengen bliver spurgt, om han kan fortælle mere om, hvordan han har fået det bedre, svarer
han:

”(…) Det er efter møderne i JanusCentret. Nu har jeg fået sagt undskyld og mine søskende ved, at jeg er
ked af det, og så har jeg det bedre. Så går du ikke sådan hele tiden og tænker ’ åh nej nu skal jeg op til
det møde der’”.

Først og fremmest har mediationsforløbene gjort, at de tre søskende/ofrene i en vis grad har fået
bearbejdet de seksuelle krænkelser. Både Lars og Viktor har påtaget sig ansvar for deres adfærd
og har givet undskyldninger. Derudover udtrykker begge lettelse over at være sluppet af med en
følelse af dårlig samvittighed som en helt central effekt af mediationsmødet. Med lindringen af
den dårlige samvittighed oplever de at have fået et nyt udgangspunkt for familierelationerne og
samværet.
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Klienter med tegn på
autismespektrumforstyrrelse (ASF)
Dette afsnit sætter fokus på en særlig gruppe i JanusCentret: Klienter, der udviser tegn på en
autismespektrumforstyrrelse (ASF). ASF er en fællesbetegnelse for samtlige diagnoser inden for
gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
20 pct. af klienterne (55 ud af 280) viser i JanusCentrets undersøgelsesprogram tegn på ASF15. Til
sammenligning er kun ca. 4 pct. af klienterne diagnosticeret med autisme inden udredningsforløbet i centret. For en del klienter gælder det således, at de har vanskeligheder, der ikke tidligere er
tilstrækkeligt diagnosticeret og afhjulpet. For en række klienter fører udredningen i JanusCentret
til en henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien med henblik på videre udredning og diagnosticering af ASF.

Analysen viser, at ASF-klienterne overvejende er en gruppe af drenge i alderen 12-15 år. Størstedelen af
ASF-klienterne har udvist Seksuelt Bekymrende Adfærd (SBA) – og mange gennem flere år - inden visitationen til JanusCentret. ASF-klienterne adskiller sig især i forhold til tre former for SBA, idet en større
andel ASF-klienter har udvist bekymrende forbrug af porno, beføling samt blottelser og anden blufærdighedskrænkende adfærd. Set i relation til ASF-klienters nedsatte evne til at aflæse andres følelser og deres
begrænsede sociale kompetence, er det centralt, at behandlingen af denne klientgruppe imødekommer
klienternes særlige behov, bl.a. i form af social træning og grænsesætning for at undgå, at klienterne gentagne gange kommer til at overskride andres grænser. For at hjælpe og behandle klienterne bedst muligt
samt at forebygge tilfælde af krænkende adfærd, vil JanusCentret fremover have øget fokus på effekten af
behandlingen målrettet børn/unge med særlige behov og sociale vanskeligheder.

Nedenfor følger en mere detaljeret analyse af ASF-klienterne. Inden analysedelen gives en kort
klinisk introduktion til diagnosen autismespektrumforstyrrelse samt en beskrivelse af proceduren
for, hvordan ASF-parametret vurderes i JanusCentrets psykologiske undersøgelsesprogram. Afsnittet afsluttes med to case-eksempler på klienter, der viser tegn på ASF.

15

Analysen medtager og fokuserer alene på de sager, hvor klienten er udredt og psykologisk undersøgt i JanusCentret (280). De ti klienter som har modtaget behandling uden at gennemgå psykologisk udredning i
centret er således ikke medtaget i analysen. Gruppen af ASF—klienter (55) er forholdsvis lille, hvorfor den enkelte klient fylder relativt meget i analyserne af gruppen som helhed.
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Autismespektrumforstyrrelse (ASF)
Autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der kendetegnes ved
kvalitative forstyrrelser af sociale samspil og kommunikationsmønstre samt ved et begrænset,
stereotypt og repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter (ICD-10).
Børn og unge med ASF har typisk vanskeligheder med at aflæse og bruge nonverbal kommunikation. De har svært ved af afkode sociale begivenheder og har svært ved at aflæse og forstå andre
menneskers følelser. Deres situationsfornemmelse kan være svært læderet, og deres forestillingsevne er meget konkret. De har svært ved at tage andres perspektiv og forudse konsekvenserne af
deres handlinger.
ASF omtales ofte som et socialt handikap, og børnenes behov for støtte retter sig primært mod at
opnå en bedre social kompetence.
Børn og unge med ASF kan udvikle særinteresser af forskellige art, fx for særlige computerspil,
dyr, himmelrummet, etc. Nogle børn lider af samlermani. I JanusCentret møder vi til tider børn
og unge med ASF, som er blevet så tvangspræget optaget af sex, at vi opfatter det som en særinteresse.
Omkring én procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende i forbindelse med, at der er
kommet øget opmærksomhed og viden på området16.
Procedure for vurdering af ASF i JanusCentrets psykologiske undersøgelsesprogram
I forbindelse med den psykologiske udredning vurderes det, om barnet/den unge har specifikke
vanskeligheder af forskellig art, herunder om denne viser tegn på autistiske vanskeligheder.
I denne vurdering lægges vægt på oplysninger om barnets udviklingshistorie og tidligere beskrivelser og observationer af barnet (anamnese). Af disse beskrivelser skal det fremgå, at barnets
udvikling har været præget af forstyrrelse inden for kommunikation og social kompetence i forhold til jævnaldrende. Desuden vægtes beskrivelsen af tvangspræget, rigid adfærd og om barnet
fx har haft svært ved at tilpasse sig nye situationer, eller har haft svært ved at tilpasse sig alderssvarende krav og forventninger.
I forbindelse med den psykologiske udredning observeres klientens evne til at indgå i kommunikation og gensidig social interaktion. Der laves en klinisk observation i forhold til klientens mimik,
gestikulation, øjenkontakt, evne til spontan samtale og evne til mentalisering. I den psykologiske
testning vurderes klientens intellektuelle ressourcer set i relation til de specifikke kommunikative
og sociale vanskeligheder.
Ud fra en samlet vurdering af de anamnestiske oplysninger og det kliniske indtryk tages stilling
til, om klienten fremviser så tydelige tegn på ASF, at det berettiger til en henvisning til Børne- og
Ungepsykiatrien med henblik på udredning og evt. diagnosticering i forhold til ASF.
Køn, alder og skoleforhold
Som nævnt er der 55 klienter, der har vist tegn på ASF i JanusCentrets undersøgelsesprogram.
ASF-klienterne er overvejende drenge: Kønsfordelingen er 53 drenge og to piger i alderen 6-17 år.
Størstedelen af klienterne er i alderen 12-15 år på visitationstidspunktet og gennemsnitsalderen
for ASF-klienterne ved visitationen til JanusCentret er 13 år mens gennemsnitsalderen ved første
krænkelse er 11,7 år. Over halvdelen (61 pct.) af ASF-klienterne går enten på specialskole eller i
specialklasse på visitationstidspunktet17.

16
17

Landsforeningen Autisme
En stor andel af ASF-klienterne går i specialklasse eller på specialskole, men værd at bemærke er, at ASF-klienterne kun udgør en lille andel af det samlede antal klienter, der har begået krænkelser i skoleregi (6/50
svarende til 12 pct.).
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Seksuelt Bekymrende Adfærd (SBA)
ASF-klienterne har som gruppe betragtet en lidt længere SBA-historik bag sig. For størstedelen
af ASF-klienterne (69 pct.) gælder det, at klienten har udvist SBA inden visitationen (58 pct. af
de øvrige klienter). For over halvdelen af ASF-klienterne (57 pct.), har den Seksuelt Bekymrende
Adfærd udspillet sig gennem flere år (43 pct. af de øvrige klienter).
Særligt tre former for SBA skiller sig ud hos ASF-klientgruppen. Det drejer sig om henholdsvis
bekymrende pornoforbrug (31 pct.), beføling (38 pct.) samt blottelser og anden blufærdighedskrænkende adfærd (43 pct.). Figur 25 nedenfor viser andelene af ASF-klienter og øvrige klienter,
der har udvist de tre former for SBA:
Figur 25
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For alle tre former for Seksuelt Bekymrende Adfærd angivet i figur 25 gælder det, at andelen af
ASF-klienter er væsentligt højere end andelen for de øvrige klienter. Blottelser og beføling anses
som særligt problematiske former for SBA, fordi de er udadrettede. Disse former er således ikke
alene relateret til klienten selv, men involverer direkte andre børn/unge, hvis grænser risikerer at
blive overtrådt i tilfælde, hvor klienterne har svært ved at aflæse samt forstå andres følelser, og
har svært ved at forudse konsekvenserne af deres handlinger18.
Sammenfatning
Børn og unge der viser tegn på ASF-vanskeligheder har typisk svært ved at aflæse og selv bruge
nonverbal kommunikation. De har svært ved af afkode sociale begivenheder, og har svært ved at
aflæse og forstå andre menneskers følelser. Deres situationsfornemmelse kan være svært læderet,
og deres forestillingsevne er meget konkret. De har svært ved at tage andres perspektiv og forudse
konsekvenserne af deres handlinger.
ASF-klientgruppen i JanusCentrets er overvejende drenge og over halvdelen går i specialklasse
eller på specialskole.

18

Dog er det væsentligt at bemærke, at størstedelen af ASF-klienterne ikke har udvist SBA i form bekymrende pornoforbrug, beføling eller blottelser og anden blufærdighedskrænkende adfærd.
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Størstedelen af ASF-klienterne har udvist Seksuelt Bekymrende Adfærd (SBA) – og mange gennem
flere år - inden visitationen til JanusCentret. ASF-klienterne adskiller sig især i forhold til tre
former for SBA, idet en større andel ASF-klienter har udvist bekymrende forbrug af porno, beføling
samt blottelser og anden blufærdighedskrænkende adfærd. Set i relation til ASF-klienters nedsatte
evne til at aflæse andres følelser og deres begrænsede sociale kompetence, er det centralt, at
behandlingen af denne klientgruppe imødekommer klienternes særlige behov, bl.a. i form af social
træning og grænsesætning for at undgå, at klienterne gentagne gange kommer til at overskride
andres grænser. For at hjælpe og behandle klienterne bedst muligt samt at forebygge episoder
med krænkende adfærd, vil JanusCentret fremover have øget fokus på effekten af behandlingen
målrettet børn/unge med særlige behov og sociale vanskeligheder.
Træning af social kompetence er et aspekt, der indgår i JanusCentrets behandlingstilbud Netværksforløb. En behandlingsform, der netop er udviklet for at imødekomme børn/unge med særlige vanskeligheder som autismespektrumforstyrrelser, ADHD, udviklingshæmning mm.
På de næste sider præsenteres først to anonymiserede cases med klienter, der i JanusCentrets
undersøgelsesprogram viser tegn på autismespektrumforstyrrelse (ASF). Herefter præsenteres behandlingsformen Netværksforløb.
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CASE D: Klient der viser tegn på ASF, Kim 13 år

13-årige Kim henvises til JanusCentret på baggrund af seksuelt grænseoverskridende adfærd, som kommer til
udtryk i form af en tvangspræget optagethed af seksuelle emner samt krænkende adfærd over for mindre børn.
Kim bor med sin mor og lillebror. Han har ingen kontakt med sin biologiske far. Kim beskrives som en yderst sart
og komplekst sammensat dreng, der let overbelastes. Han har autisme, ADHD, OCD og Tourettes syndrom. Desuden har Kim et begavelseshandicap svarende til anden mental retardering. Til daglig går han i en specialklasse
for børn med autisme.
Mor beskriver, at Kims vanskeligheder blev fremtrædende tidligt i hans udvikling: Allerede i vuggestuen og børnehaven udviste han en voldsom adfærd, var hyperaktiv og havde affektudbrud. Han begyndte i børnehaven at lege
numselege og var interesseret i at stikke pinde op i numsen på de andre børn. Han ville meget gerne kigge på de
mindre børn uden tøj på. I tiårsalderen skiftede Kims interesse fra drenge til piger. Kim har set forskellige former
for porno – almindelig porno, dyreporno samt japanske mangategneserier, som i visse tilfælde har ansporet ham
til at begå krænkende adfærd.
De seneste år har der været flere episoder, hvor Kim har lokket yngre piger fra skolen eller familiens omgangskreds til at blotte sig, hvorefter de har befølt hinanden. Kim fortæller om hyppige seksuelle drømme, og at han
dagligt har mange seksuelle tanker. Han fortæller, at han planlægger, hvordan han skal kontakte et barn, så der
kan komme til at ske noget seksuelt fx ved at sige ”Jeg tror ikke, at du tør at røre min tissemand”. I de fleste
tilfælde har ofret fortalt sine forældre om Kims krænkelser, men enkelte gange har Kim selv betroet sig til sin mor.
Kim oplever selv, at den seksuelt grænseoverskridende adfærd er problematisk for ham, men dog kun fordi han
oplever, at den gør mor ked af det, og dette giver ham skyldfølelse og tanker om at straffe sig selv. Hans seksuelle tanker virker tvangsprægede, og hans tanker om at straffe sig selv kan også antage tvangsmæssig karakter.
Kim lader ikke til at have nogen forståelse for eller empatisk indlevelse i, hvordan det påvirker de andre børn, at
han lokker/presser dem til blottelser og berøringer, og han er heller ikke optaget af dette. Han virker til at føle
og tænke, at han ikke selv kan kontrollere adfærden, og hans tanker om selvstraf virker til at være hans eneste
værktøj til at forsøge at kontrollere adfærden. Kim har ikke indsigt i konsekvenserne af sine handlinger/krænkelser i forhold til ofrene, men han er angst for konsekvenserne i forhold til at blive opdaget.
Kim fremtræder med tydelige autistiske vanskeligheder, specifikt i forhold til kommunikation og gensidig social
interaktion: Han er konkret opfattende, stemmeføringen er monoton og ansigtsmimikken begrænset. Øjenkontakten er svag og bruges ikke til at regulere den sociale interaktion. Kims interesser er i høj grad computerrelaterede
og han har ingen tætte venner i klassen. Der har derimod været nogle konflikter med de andre børn. Kim har store
problemer med at styre sin vrede og kan blive selvdestruktiv og truende over for andre.
På baggrund af JanusCentrets udredning og risikovurdering, vurderes det, at der er risiko for gentagelse af den
seksuelt bekymrende adfærd. Kim er ikke i stand til at selv at kontrollere eller bremse sin adfærd og har således
et stort behov for ydrestyring. Han er dog omgivet af voksne, der forstår hans vanskeligheder og arbejder med
at støtte ham i hverdagen. Kim er endvidere meget optaget af at imødekomme krav og forventninger fra voksne,
når han ved, hvad der forventes af ham.
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CASE E: Klient der viser tegn på ASF, Per 13 år

13-årige Per henvises til JanusCentret på grund af seksuelt bekymrende adfærd. Han har været seksuelt grænseoverskridende over for en femårig pige på sin døgninstitution. Endvidere blev det i forbindelse med udredningen
klart, at Per også havde opført sig seksuelt grænseoverskridende over for sin lillesøster.
Per er anbragt uden for hjemmet og har de seneste to år boet på en døgninstitution på grund af sin ADHD og adfærdsproblemer. Han har siden skolestart gået i specialklasse. Per er en normalt begavet dreng med intellektuelle
ressourcer øverst i gennemsnittet for alderen. I udredningen af Per i JanusCentret fremtræder han som en dreng
med autistiske vanskeligheder. Forældrene beskriver, at Per siden børnehaven har fremvist seksuelt bekymrende
adfærd. Han har altid haft svært ved at holde grænser og har været optaget af seksualitet fra en tidlig alder. I
børnehaven kyssede Per pædagoger og børn bagi. På det tidspunkt var der flere, der sagde ”Kys mig i røven”, og
her manglede Per ifølge sin mor det filter, som skulle holde ham fra at gøre det. Da han begyndte i skole, viste
han interesse for bryster, menstruation osv. Han ville gerne være kæreste med alle pigerne, pressede på med det
og forstod ikke en afvisning.
Per læser pornoblade og går sommetider også på nettet og ser porno. Per henvises til JanusCentret, efter at en
femårig pige fra døgninstitutionen har fortalt en pædagog, at Per en nat har været inde på hendes værelse og
røre hende og slikke hende på kønsdelene. Pigen sagde fra, men Per fortsatte. Han blev efterfølgende fjernet fra
opholdsstedet af hensyn til pigen, som var meget påvirket af krænkelsen. Per er ikke særligt optaget af, hvordan
hans seksuelt grænseoverskridende adfærd har påvirket pigen, men han har været mere optaget af konsekvenserne for ham selv. Per forklarer, at han ikke bekymrer sig om den yngre pige. Han bagatelliserer hændelsen, som
han ikke kan se skulle have haft konsekvenser for hende og giver udtryk for, at han ikke forstår, hvorfor det var
ham, der skulle væk fra døgninstitutionen. Han mener ikke, at der er behov for at sige undskyld, men han vil
gerne gøre det, såfremt han kan komme tilbage til institutionen. Per udviser ingen fortrydelse i forhold til sin
krænkende adfærd.
Da Per udredes på JanusCentret, fortæller Pers biologiske lillesøster, at hun ligeledes er blevet udsat for krænkende adfærd i form af beføling og oral penetration. Per viser i den forbindelse også begrænset indsigt i konsekvenserne af sin adfærd, og han finder det irrelevant at tale om. Han fortæller, at han gerne vil forsøge at
glemme det. Per forklarer, at han nogle gange ikke kan sætte ord på sine følelser, og at det derfor er nemmere
at trække sig tilbage på værelset, når han er trist eller ked af det. Han fortæller om sig selv, at han er en meget
følsom dreng, der har et stort behov for struktur. Han kan få ondt i maven og kaste op, hvis der sker noget uforudsigeligt. På døgninstitutionen beskrives Per som en dreng, der har svært ved at få venner. De andre børn kan
ikke afkode ham, og Per har svært ved at falde ind i en social kontekst og indordne sig relevant i samspillet med
kammerater. Forældrene oplyser, at Per kun magter at se verden ud fra sit eget perspektiv og reagerer i mange
situationer helt uden empati. Per har altid været en dreng med særinteresser og stor samlermani.
Per har vanskeligt ved selv at regne reglerne ud i nye situationer; Han handler impulsivt uden at tænke over
konsekvenserne, hverken for sig selv eller andre. Dette bevirker, at han kan komme til at optræde krænkende og/
eller uempatisk over for andre. På baggrund af JanusCentrets udredning og risikovurdering, er det vurderingen, at
Per er i højrisiko for igen at bryde socialt acceptable normer, herunder sin seksuelt grænseoverskridende adfærd,
idet han fremtræder med mangelfuld empatisk indlevelse, fortrydelse og forståelse for andres grænser.
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Netværksforløb
- et specialiseret behandlingstilbud til børn og unge med særlige behov og seksuelt grænseoverskridende adfærd
Netværksforløb er udviklet for at imødekomme børn/unge med særlige vanskeligheder som autismespektrumforstyrrelser, ADHD, udviklingshæmning mm.
Netværksforløb blev udviklet og implementeret i centret i 2012 og er en behandlingsform, der
- som navnet indikerer- retter sig mod klienten såvel som dennes netværk. Netværket er typisk
klientens primære omsorgspersoner og de professionelle aktører, fx lærere og pædagoger (dag-og
døgn), der dagligt har kontakt med barnet/den unge.
I sommeren 2014 har JanusCentret for første gang evalueret behandlingsformen Netværksforløb
og vi fremlægger senere i afsnittet de foreløbige resultater. Afsnittet består af følgende dele:

■ Først giver vi en kort introduktion til behandlingstilbuddet Netværksforløb og beskriver herunder tilbuddets
målgruppe, formål og opbygning
■ Herefter følger et anonymiseret case-eksempel på en dreng, der har deltaget i Netværksforløb
■ Efterfølgende præsenteres et par konkrete øvelser, der ofte anvendes af JanusCentrets psykologer i behandlingssessionerne
■ Til slut i afsnittet præsenterer vi en sammenfatning af en foreløbig evaluering af Netværksforløb, der giver
læseren et indblik i, hvordan deltagerne (børn/unge og voksne) har oplevet Netværksforløbene

Introduktion til Netværksforløb: målgruppe, formål og opbygning
Børn og unge med specifikke vanskeligheder, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD og psykisk udviklingshæmning, har en øget risiko for at udvikle grænseoverskridende og seksuelt krænkende adfærd, idet de ofte har svært ved at aflæse sociale situationer og spilleregler og har
manglende kendskab til egne og andres grænser. Samtidig er mange også impulsstyrede, og i
forbindelse med puberteten, er en øget risiko i forhold til at overtræde andres grænser.
Når barnet eller den unge har særlige behov, tilbyder JanusCentret specialiserede behandlingstilbud, der er tilrettelagt med hensyntagen til barnets/den unges særlige vanskeligheder og funktionsniveau. Forløbet tilrettelægges med henblik på en høj inddragelse af barnets/den unges
netværk, så der skabes mulighed for, at den indlærte viden vedligeholdes og trænes i hverdagen.
Netværket fungerer dermed som en art ’vikarierende hukommelse’, der hjælper barnet med at huske og anvende læringen. Dette tilbud følger de samme målsætninger og arbejder med de samme
temaer som JanusCentrets øvrige gruppetilbud, men benytter psykoedukative redskaber frem for
terapeutisk indsigtsgivende redskaber. Dvs. at der, med målgruppens vanskeligheder for øje, i
højere grad arbejdes med praktiske øvelser og konkret indøvning af regler frem for øvelser, der
bygger på sproglige- og refleksionsmæssige kompetencer.
Ud over det direkte arbejde med klienten (med deltagelse af dennes forældre eller primære omsorgspersoner) er det primære fokus, at der foretages en opkvalificering af klientens netværk til
fremadrettet at kunne varetage det videre arbejde med klientens vanskeligheder.
Netværksforløb består af fire moduler og et afsluttende møde.
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Første modul er et indledende møde med klientens netværk fx forældre, skole, opholdssted, PPR,
repræsentant fra Børne- eller Ungdomspsykiatrien mv. samt sagsbehandler. Her koordineres indsatsen. Det aftales hvem, der deltager i hvilke moduler, og hele netværket introduceres til forløbet. Således koordineres en fælles og ensrettet indsats på tværs af netværket.
Andet modul består af et oplæg for professionelle og forældre (tre timer). Indholdet i oplægget
består af:

a. Baggrundsviden vedr. børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd og udviklingen af seksualitet
(med udgangspunkt i international forskning og centrets egen forskning)
b. Forståelse af barnets særlige behov (operationalisering af barnets/den unges diagnoser og resultater fra
JanusCentrets psykologiske undersøgelse19)
c. Materialegennemgang til brug i behandlingsforløb med barn/ung
d. Rådgivning i forhold til forebyggelse af seksuel overgrebsadfærd/Seksuelt Bekymrende Adfærd

Tredje modul er et behandlingsforløb med klienten og dennes primære omsorgspersoner (og evt.
lærere og pædagoger). Rammen er sat til otte x to timer. Her gennemgås behandlingsprogram og
arbejdsredskaber sammen med klienten og de primære omsorgspersoner for at træne disse i at
anvende øvelserne fremadrettet med klienten. Formålet er at reducere seksuelt bekymrende- og
grænseoverskridende adfærd og udvikle en normal alderssvarende seksualitet hos klienten.
Fjerde og sidste modul består i opfølgende netværksarbejde i form af supervision (seks x to timer)
for klientens primære omsorgspersoner og andre vigtige netværkspersoner. Formålet er at supervisere på forældres og øvrige netværks arbejde med klienten, herunder evaluering, rådgivning og
sparring.

”
19

Børn og unge med specifikke vanskeligheder, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD
og psykisk udviklingshæmning, har en øget risiko for at udvikle grænseoverskridende og
seksuelt krænkende adfærd

Se bilag 3 for et eksempel på en konkret, anonymiseret, operationalisering af en undersøgelse fra JanusCentret.
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Case F: klient, der har modtaget Netværksforløb som behandlingsform: Sigurd 11 år

11-årige Sigurd henvises til JanusCentret på grund af seksuelt bekymrende- og krænkende adfærd. Han har sammen med en anden dreng været seksuelt krænkende over for en yngre skolekammerat.
Sigurd bor sammen med sine forældre og sin storebror. Han er tidligere blevet udredt på børnepsykiatrisk ambulatorium, hvor han fik diagnoserne Tourettes syndrom og ADHD. Sigurd går på en specialskole for børn med ADHD
og beskrives som en dreng med skiftende særinteresser og svigtende social kompetence.
Sammen med en 11-årig dreng og en niårig dreng har Sigurd set porno på skolen. Ansporet heraf, går de tre sammen ind i et andet rum, hvor de kan være alene for at prøve noget af det, som de netop har set. De to ældste
drenge fastholder den niårige, som protesterer og ikke længere ønsker at være med. De tre børn har forsøg på
oralsex og analsex. Efterfølgende trues den yngste med lussinger, hvis han fortæller det til de voksne. Den niårige
fortæller imidlertid sine forældre om episoden samme dag. Sigurd fortæller ligeledes selv om hændelsen til sine
forældre. Sigurds lærere oplever, at han ikke forstår, at det var forkert gjort af ham. Han fortæller, at han har
gjort det før med en jævnaldrende for nogle år siden. Ugen efter fortsætter Sigurds med at udvise en krænkende
adfærd overfor en anden dreng på skolen i form af befølinger.
Forældrene beskriver, at de ikke genkender den krænkende adfærd fra Sigurd derhjemme, men de oplever, at han
er optaget af seksualitet og inden for det seneste år har fået en stigende interesse for porno. Forældrene beskriver en dreng, som har store sociale vanskeligheder, særligt i forhold til at få og opretholde venskaber. Sigurd
er blevet mobbet i skolen og giver udtryk for at være ensom. Han er impulsstyret og meget konkretopfattende.
Samtidig har han vanskeligheder ved at aflæse egne og andres grænser og kan have svært ved at sætte sig ind i
andres følelser. Sigurd kopierer sine omgivelser – hvis han hører eller ser nogen gøre noget, skal han prøve det
samme, hvilket også gjorde sig gældende i forbindelse med den krænkende adfærd, hvor Sigurd forinden havde
set porno.
Den psykologiske undersøgelse i JanusCentret giver indtryk af en dreng, der på baggrund af specifikke hjernemæssige vanskeligheder ikke har været i stand til at udvikle alderssvarende følelsesmæssige, interpersonelle og
sociale kompetencer. Man får indtryk af en dreng, der har autistiske vanskeligheder. JanusCentrets udredning
og risikovurdering peger på, at der er risiko for gentagelse af den seksuelt bekymrende adfærd, idet adfærden
vurderes at have sin baggrund i Sigurds neuropsykiatriske vanskeligheder.
Efter udredningen tilbydes Sigurd, hans forældre og personale fra Sigurds skole et Netværksforløb i JanusCentret.
Her arbejder Sigurd sammen med sine forældre og psykologen fra JanusCentret med at eksternalisere Sigurds
impulsivitet. En øvelse går fx ud på at impulsiviteten navngives, og det undersøges, hvornår den kommer frem
samt hvilke vaner og ritualer, der kan holde den væk.
Sigurd lærer desuden om gode og dårlige strategier til at være sammen med andre og samtidig få sine ønsker
(delvist) opfyldt. Der arbejdes derudover med at lære Sigurd at aflæse stopsignaler hos andre og selv at udvise
stopsignaler. Sigurd øver sig i at mærke sine egne følelser og ved hjælp af piktogrammer lærer han, hvor han
selv og andre må røre på kroppen. Desuden spiller han, netværket og psykologen spillet Følelser og Fornemmelser
På Spil. Efterfølgende modtager Sigurds forældre og personalet fra skolen supervision med henblik på fremtidig
forebyggelse af seksuelt krænkende adfærd samt rådgivning i forhold til håndtering af Sigurds neuropsykiatriske
vanskeligheder.
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Beskrivelse af øvelser i Netværksforløb
I dette underafsnit beskriver vi et par af de øvelser, JanusCentrets psykologer ofte anvender som
en del af Netværksforløbene. Disse øvelser vil barnets netværk også kunne arbejde videre med
mellem de forskellige sessioner samt efter forløbet er afsluttet med henblik på at træne og vedligeholde barnets læring.
’De fire trin’
En konkret øvelse i et Netværksforløb med et barn/en ung vil ofte være at afdække barnets/den
unges overgrebsadfærd ud fra ”De 4 trin”. Jf. Finkelshors 4 trin (Finkelhor 1984) er der fire forhåndsbetingelser for at begå et seksuelt overgreb eller en seksuel krænkelse.
Første trin er, at der skal være et motiv for at krænke. Det kan fx være et ønske om at udleve følelser så som jalousi, misundelse, hævn, længsel efter kontakt eller lyst. Det kan også være et ønske om/en lyst til at udleve erfaringer fra fx porno kombineret med et øget driftspres i puberteten.
Det andet trin handler om at overvinde indre barrierer og finde på undskyldninger for at begå
overgrebet, således at viden om regler og etik træder i baggrunden, og egenkontrollen forsvinder.
Det kan fx være at fralægge sig ansvaret, selvmedlidenhed eller rationaliseringer så som, ”små
børn husker ikke” eller ”piger med sexet påklædning er selv ude om det”.
Det tredje trin handler om at overvinde ydre barrierer og opnå muligheden for at begå overgrebet. Det kan fx være at udpege sig et konkret offer, at etablere en relation til barnet ved fx
at tilbyde sig som barnepasser og derved undgå opsyn og dernæst udnytte sin position som den
magtfulde i relationen.
Det fjerde og sidste trin handler om at overvinde barnets modstand og udføre overgrebet. Det
kan fx være at kræve ”betaling” for lån af PC spil, for slik eller lignende. Det kan være at opfordre
til ”leg”, at lokke, at true eller at ignorere protester, tegn og signaler fra barnet.

’Mine Værktøjer’
Når barnets/den unges overgrebsadfærd er afdækket, kan der arbejdes med at støtte barnet/den
unge i at udvikle strategier til ikke at gå op ad de fire trin eller til at vende om på vejen op. Der
arbejdes konkret med ”Mine værktøjer” til at undgå overgrebsadfærd i form af:

”Tænk”

– Hvad er det, jeg skal tænke over? Er der forvirrende tanker, som jeg nogle gange hænger fast i? ”

”Lyt”

– Hvem er det godt, at jeg lytter til? Hvad er det, der forhindrer mig i at lytte nogle gange?

”Tal”

– Hvem er det godt, jeg taler med? Hvordan kan jeg fortælle dem, at jeg har brug for at tale?

”Fare!”

– – Idéer til hvordan jeg spotter FARE.

”Stop”

” – Idéer til hvordan jeg kan STOPPE, eller hvem der kan hjælpe mig. ”Gå væk”
– Hvilke valg kan jeg træffe for at komme væk fra situationen?
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’Følelser og Fornemmelser på Spil’
Et Netværksforløb indeholder ofte også et element af egentlig seksualundervisning, hvor spillet
”Følelser og Fornemmelser på Spil20” blandt andet anvendes. Dette er et brætspil om følelser,
seksualitet, prævention, kønssygdomme mm. Der er to typer kort dels debatkort og dels kort med
korrekte/ukorrekte svar. Eksempler på debatkort kan være ”Bente er kæreste med Søren. Bente kan
ikke lide, at Søren rører ved hendes bryster. Hvordan kan Bente forklare Søren det? ” eller ”Hvorfor
kan man blive genert og usikker over for en person, man er vild med? ”.
Foreløbig evaluering af Netværksforløb
I sommeren 2014 har JanusCentret for første gang evalueret behandlingstilbuddet Netværksforløb. Den foreløbige evaluering er foretaget på baggrund af evalueringsskemaer, der uddeles i papirform til klient, forældre og professionelle ved det afsluttende behandlingsmøde i JanusCentret.
Alternativt sendes skemaet efterfølgende til klient og netværk med posten.
Der er et separat evalueringsskema til henholdsvis klient og netværk (de voksne). I evalueringsskemaet vurderer klienten og netværket forskellige parametre i Netværksforløbet: Herunder angiver klient og netværk deres tilfredshed (høj/lav) med forløbet, trivsel efter forløbet (barn), læring
i forløbet samt tilkendegiver positive og negative aspekter ved forløbet. Desuden giver klienterne
og netværket en vurdering af, hvorvidt de på baggrund af forløbet oplever, at de er bedre rustet
til at undgå seksuelt krænkende adfærd (børn/unge) eller hjælpe børnene/de unge med at undgå
at begå krænkelser fremover.

”
20

Må man dyrke sex med en anden, uanset hvor ung man er, hvis begge parter har lyst?

(Locht, Østergaard, Kongsted, Hansen og Sommer: 2006).
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Status på den foreløbige evaluering
Indtil videre har JanusCentret indhentet evalueringsmateriale i seks af de 11 klientsager21, hvor
Netværksforløb er anvendt som behandlingsform. JanusCentret har i alt modtaget 20 individuelle
evalueringsbesvarelser. Disse fordeler sig på henholdsvis:

■ Seks børn/unge
■ Syv forældre
■ Syv professionelle (herunder lærere, pædagoger, kontaktpersoner)

Opsamling på børnenes/de unges evaluering
Samtlige seks klienter er tilfredse med Netværksforløbet. De fleste af klienter har endvidere oplevet forbedringer i tilværelsen efter Netværksforløbet: bl.a. i forhold til familierelationer, relationer
til lærere, venskaber og generel trivsel (mindre mobning, bedre søvn, ro).
Tre klienter tilkendegiver specifikt, at de oplever at være blevet bedre til at få venner/indgå i
socialt samvær med jævnaldrende efter endt Netværksforløb:

Nogle klienter oplever desuden Netværksforløbet som et forløsende og fortroligt rum for at
fortælle om svære hændelser og tanker: tidligere krænkende adfærd, mobning mm.:

”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)

21

Nogle af Netværksforløbene findes der ikke evalueringsmateriale på og i nogle sager mangler der besvarelser fra enkelte deltagere.

”Jeg er blevet bedre til at
få venner og til at færdes
med andre. Jeg har gjort
mig umage, fordi jeg savnede venner. Jeg fik venner
ved at gå til rollespil. Fandt
ud af, at andre har samme
interesser som mig ”
(Dreng 13 år)
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Fem af de seks børn/unge oplever at være blevet bedre til
at undgå nye episoder med seksuelt grænseoverskridende
adfærd (bl.a. via voksenhjælp, nye venskaber og konkrete værktøjer som computerfiltre, stopsignaler mm.). I
forhold til læring nævner klienterne især grænsesætning
samt indsigt i rigtig og forkert adfærd (i forhold til venner, kærester mm.):

”De store møder. Det var
kedeligt når de voksne
snakkede”
(Dreng 14 år)

”Jeg har lært en masse om
grænser: Hvor jeg må røre
og ikke må røre. Hvornår
man kan være kærester”
(Dreng 13 år)

Klienternes kritik af Netværksforløbet er forskelligartet. Fx
nævnes forløbets emner som svære at tale om (seksualitet,
seksuelt grænseoverskridende adfærd, mobning mm.). Andre
kritikpunkter er store møder med meget voksensnak samt behandlerskift undervejs i forløbet:

Opsamling på netværkets/de voksnes evaluering
12 ud af 14 voksne oplever, at deres forventninger til
Netværksforløbet er blevet helt (otte) eller delvist (fire)
indfriet: Netværksforløbet har givet dem en bedre forståelse af barnets/den unges særlige problematikker og
behov. De voksne oplever bl.a. at have fået konkrete redskaber til at tackle barnets/den unges behov og seksualitet.
Samtlige 14 voksne er tilfredse med Netværksforløbet.
Seks er meget tilfredse og otte er tilfredse med forløbet.
Især gruppen af forældre udtrykker stor tilfredshed. Størstedelen af de voksne (ti ud af 14) oplever at være blevet
bedre rustet til at hjælpe barnet/den unge med at undgå
nye tilfælde med seksuelt grænseoverskridende adfærd:

”Jeg er blevet mere fortrolig
med X (elev) og jeg er blevet
bedre til at se efter signaler
i X og andre elevers samvær i
diverse sammenhænge”
(Lærer)
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Netværket/de voksne finder overordnet set de redskaber og øvelser, der er anvendt i Netværksforløbene anvendelige: Både de konkrete øvelser som fx spillet ’Følelser og Fornemmelser på Spil’
samt grænsesætning, stopsignaler og ’De Fire Trin’, men også de mere generelle øvelser, der bl.a.
handler om at skabe en god dialog omkring seksualitet med barnet/den unge.
Som positive aspekter ved Netværksforløbene nævner netværket/de voksne:

”Den proaktive dialog mellem deltagerne i Netværksforløbet har fungeret godt.
Meget positivt, at alle der
deltog i forløbet og i den
sociale træning har det
samme udgangspunkt og
tilgangsvinkler”
(Far)

■ Dialog
■ Samarbejde
■ Fælles udgangspunkt
■ Lettelse
■ Åbenhed
■ Tillid

Psykologerne i JanusCentret nævnes flere gange i evalueringsskemaerne som de centrale aktører, der skaber tillid
og gode relationer rundt om bordet til behandlingsmøderne
og som aktører, der har en god og rummelig tilgang til samt
forståelse af barnet/den unges og dennes særlige vanskeligheder og behov:

”Det har fungeret godt i forløbet, at
alle parter har kunnet være åbne omkring udfordringer. Behandler har været
god til at skabe gode og tillidsfulde
relationer”
(Lærer)
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Netværkets kritik er ligesom børnenes/de unges forskelligartet. For nogle har tidspunktet for
møderne været problematisk ift. arbejde, mens enkelte andre kritiserer behandlerskift undervejs
i forløbet.
Sammenfatning
Den foreløbige evaluering viser, at klienterne og deres netværk er tilfredse med Netværksforløbene. Både børn/unge og voksne har tilegnet sig viden om samt konkrete redskaber i forhold til
at håndtere seksualitet, intime grænser og til at opsætte seksuelle spilleregler i hverdagen. Flere
af børnene/de unge oplever desuden den effekt af forløbet, at de har fået lettere ved at etablere
og indgå i socialt samvær med jævnaldrende. Desuden oplever tilnærmelsesvist samtlige børn/
unge, at de igennem Netværksforløbet, har tilegnet sig strategier, der gør dem bedre i stand til
fremover at undgå seksuel grænseoverskridende adfærd, ligesom de voksne føler sig bedre klædt
på i forhold at til at hjælpe børnene/de unge med at undgå uhensigtsmæssig adfærd fremover.
Som nævnt i det indledende afsnit, er et af formålene med Netværksforløb: ‘At netværket fremadrettet skal kunne varetage arbejdet med klientens vanskeligheder’. Derfor vil JanusCentret fremover følge op på Netværksforløbene tre-seks måneder efter at forløbet er slut. På denne måde kan
JanusCentret få et indblik i, om og hvordan øvelser og redskaber i givet fald anvendes i praksis på
længere sigt og undersøge den videre effekt af forløbene i forhold til klienternes adfærd, trivsel
og tilfaldefaldsfrekvens fremover.

”

Den foreløbige evaluering viser, at klienterne og deres netværk er
tilfredse med Netværksforløbene
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Kommunekontakt og
telefonhenvendelser 2003-2014
Siden etableringen i 2003 har JanusCentret været i kontakt med 92 af landets kommuner i forbindelse med forskellige aktiviteter såsom telefonrådgivning, udrednings- og behandlingsarbejde,
vidensformidling, foredrag, kurser mm.
De udrednings-og behandlingssager JanusCentret har afsluttet i løbet af de sidste små tolv år
fordeler sig over 62 kommuner. I løbet af 2013 har JanusCentret udført udrednings- og behandlingsarbejde for 19 kommuner.
Siden primo 2011 har JanusCentret været VISO-leverandør og har bidraget med specialviden og
-kompetencer vedrørende børn/unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd rundt omkring i landet. I perioden 2011-2014 har JanusCentret foretaget 35 VISO-udredninger i forskellige
dele af Danmark.
Den 1. januar 2014 blev et nyt treårigt nationalt projekt under Regeringens Overgrebspakke sat
i værk. I forbindelse hermed er der oprettet to nye rådgivnings- og behandlingsenheder: Projekt
JUNO (Aarhus) og Projekt SEBA (Aalborg), der tilbyder hjælp til kommunerne vest for Storebælt.
I de næste tre år vil JanusCentret således primært udføre arbejdsopgaver for kommuner øst for
Storebælt.
I figur 26 nedenfor ses de forskellige typer af henvendelser og aktiviteter i JanusCentret i perioden 2003-2014 (oktober).
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JanusCentret fungerer både som behandlingsenhed og videnscenter. I perioden 2003-2014 (oktober) har JanusCentret gennemført vidensformidlingsaktiviteter som supervision, foredrag og
undervisning af professionelle mv. i 75 kommuner.
Telefonrådgivning udgør en stor del af JanusCentrets arbejde. I perioden 2003-2014 (oktober) har
centrets psykologer rådgivet fagprofessionelle og pårørende fra 91 forskellige kommuner. Alene i
2013 og 2014 (oktober) har JanusCentret modtaget telefonhenvendelser fra 56 kommuner.
Telefonhenvendelser indenfor målgruppen
I perioden 2003-2014 (oktober) har JanusCentret haft 642 telefonhenvendelser indenfor målgruppen, dvs. henvendelser, der drejer sig om børn/unge (4-18 år) med seksuelt bekymrende eller
krænkende adfærd. Det er oftest sagsbehandlere, der henvender sig til JanusCentret (36 pct.)
efterfulgt af psykologer (14 pct.) og forældre til børn/unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd (12 pct.). Men også pædagogisk personale, lærere, familieplejekonsulenter mm.
kontakter JanusCentret med henblik på telefonisk rådgivning:
Figur 2
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De børn/unge, som telefonhenvendelserne indenfor målgruppen handler om, er i gennemsnit 11,8
år. 88 pct. af henvendelserne handler om drenge, og 12 pct. om piger.
Telefonhenvendelserne handler om seksualiserende adfærd, blottelser og anden blufærdighedskrænkende adfærd, verbalt krænkende adfærd og egentlige overgrebssager, der involverer penetration. Størstedelen af henvendelserne drejer sig om episoder, hvor et barn/en ung har krænket
et eller flere andre børn/unge.
En del af de 4-18 årige børn/unge, som telefonhenvendelserne indenfor målgruppen handler om,
har specifikke vanskeligheder i form af neuropsykiatriske lidelser og adfærdsproblemer. Fx har 17
pct. et begavelseshandicap, og 15 pct. har, eller viser tegn på, en ADHD-diagnose.
Der er registreret oplysninger om 437 ofre i tilknytning til telefonhenvendelserne indenfor målgruppen. Ofrene har en kønsfordeling på 51 pct. drenge og 49 pct. piger i alderen 2-17 år med en
gennemsnitsalder på 8,9 år. Der ses en tendens til, at ofret og barnet/den unge, der udviser krænkende adfærd, ofte har en relation til hinanden og kender hinanden godt. 30 pct. af ofrene er
søskende til den krænkende part (inklusiv halv- og stedsøskende). I 23 pct. af tilfældene går den
krænkende part i skole eller daginstitution med ofret, og i 15 pct. betegnes ofret som et bekendt
barn. I ti pct. af tilfældene bor offer og den krænkende part på samme anbringelsessted. Ni pct.
af ofrene er andre familiemedlemmer fx fætter/kusine. I seks pct. af tilfældene er ofret en ven/
veninde. For de resterende syv pct. er der en anden relation mellem den krænkende part og ofret.
Der er forskellige årsager til, at henvendelser indenfor målgruppen forbliver telefonsager i stedet
for et blive visiteret til JanusCentret. I figur 28 nedenfor ses de forskellige årsager til afslutning
af telefonsagerne:
Figur 3
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I 21 pct. af sagerne betragtes rådgivningen som afsluttet over telefonen. I 15 pct. af tilfældene
henvises henvenderen til et andet rådgivnings- eller behandlingstilbud. Fra 2014 kan en afslutning i JanusCentret skyldes, at sagen er blevet henvist til de nye enheder Projekt JUNO eller
Projekt SEBA.
I over halvdelen (55 pct.) af sagerne er henvenderen (typisk sagsbehandler) blevet bedt om at
ringe tilbage med flere oplysninger, men har ikke henvendt sig igen. Efter et stykke tid bliver disse
sager afsluttet i JanusCentrets system.
Telefonhenvendelserne udenfor målgruppen
I perioden 2003-2014 (oktober) har JanusCentret haft 428 telefonhenvendelser udenfor målgruppen. Det vil sige, at henvender har ønsket rådgivning i forhold til problematikker, der ligger uden
for JanusCentrets målgruppe. Det drejer sig typisk om offerproblematikker eller seksuelt bekymrende/krænkende adfærd hos personer over 18 år. Når en henvendelse drejer sig om en person
udenfor JanusCentrets målgruppe, henviser centrets psykologer til andre rådgivningsinstanser.
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Det landsdækkende tilbud (2014-2016)
Som en del af den samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb, har Regeringens
Overgrebspakke givet satspuljemidler til tre behandlingsenheder, der i en treårig periode skal
tilbyde hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Desuden er der
bevilget midler til en tilhørende landsdækkende vidensindsamling.
De tre behandlingsenheder består af JanusCentret (allerede etableret, men øget bevilling) samt
de to nye initiativer Projekt JUNO og Projekt SEBA.
De to nye behandlingsenheder Projekt JUNO og Projekt SEBA er placeret i henholdsvis Aarhus og
Aalborg og tilbyder sammen med JanusCentret (København) hjælp til alle landets kommuner. I
forbindelse med oprettelse af den landsdækkende indsats, vil indsatsen i JanusCentret fortrinsvist
være rettet mod kommuner på Sjælland, mens kommuner vest for Storebælt vil blive serviceret af
henholdsvis Projekt JUNO og Projekt SEBA, afhængig af beliggenhed. Fynske kommuner betjenes
fortrinsvist af JanusCentret og Projekt JUNO.
Med midlerne fra Satspuljen er JanusCentrets vidensindsamling fra 2014 blevet et nationalt projekt. Projekt JUNO og Projekt SEBA benytter samme dataregistreringsprocedure som JanusCentret,
hvor psykologerne i forbindelse med udredningerne udfylder registreringsskemaer med oplysninger
om klienterne, deres forældre samt deres ofre. Selve databearbejdningen og vidensformidlingen
foretages i JanusCentret.
Projekt JUNO og Projekt SEBA havde opstart 1. januar 2014, og projektperioden har som nævnt en
varighed på tre år. Herefter skal projekterne forankres permanent. Projekt JUNO og Projekt SEBA
er i tæt samarbejde med JanusCentret og hinanden omkring udvikling af tilgang, metode, struktur
og procedurer. Der er tilknyttet en evaluering af projektet.
Overfor følger en kort beskrivelse af de to nye enheder Projekt JUNO og Projekt SEBA.

”

Med midlerne fra Satspuljen er JanusCentrets vidensindsamling fra 2014
blevet et nationalt projekt
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Projekt JUNO
Projekt JUNO er forankret i Rådgivningscentret under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune.
Under Rådgivningscentret er det Region Midtjyllands Børnehus og Rådgivningscentret, der
yder behandling til børn og unge med svære problemstillinger som seksuelt misbrug, vold
og særligt komplicerede familieproblemer. Projekt JUNO tilbyder udredning og behandling af
børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.
I projektet er der ansat en projektleder og seks børnepsykologer, der to dage om ugen
arbejder i Projekt JUNO-regi og resten af tiden har andre funktioner i Rådgivningscentret.
I det første lille år har Projekt JUNO haft fokus på udredningen. Da det blev JanusCentret,
der grundet den store erfaring og tidligere dataindsamling fik midler til landsdækkende
vidensindsamling, har fokus været at foretage udredning og dataindsamling, der passer til
JanusCentrets model. Der er således blevet brugt mange ressourcer på kvalificering af testpsykologer og kvalificering af psykologer til JanusCentrets udredningsmodel.
Projekt JUNOS proces er lige nu at få udarbejdet en specialiseret behandling, der tilgodeser
de behandlingsbehov, som de børn, projektet har udredt, har.

Projekt SEBA
Projekt SEBA er organisatorisk placeret i Center for Børn, Unge og Familier og fysisk placeret
i Aalborg Kommunes Rådgivnings - og Behandlingshus. Den overordnede ledelse af projektet findes i denne organisering. I Projektet er der ansat to psykologer og én pædagog med
koordinatorfunktion.
Projekt SEBA har de første ni måneder fået erfaringer med såvel udredning som behandling
og synes i denne sammenhæng at kunne nikke genkendende til de statusrapporter, JanusCentret hidtil har udarbejdet.
Projektet er på nuværende tidspunkt særligt optaget af, hvordan projektet kan udvikle behandlingsdelen i forhold til konkret omsætning, samt hvorledes konsultative ydelser kan
sikre kvalitativ procesrådgivning.
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Bilag 1

Bilag 1
Antal krænkelser
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Bilag 2

Group Statistics
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Bilag 3

Operationalisering af psykologisk undersøgelse
Den psykologiske undersøgelse vedr. X
WISC Intelligens
■ Almen viden ikke helt alderssvarende
■ Ordforråd alderssvarende
■ Samlede sproglige kompetence er alderssvarende
■ X’s evner på det praktisk-konkrete område er over gennemsnittet for alderen
■ Auditiv arbejdshukommelse er meget svag (skyldes opmærksomhedsvanskeligheder, hvilket kan være forbedret efter medicinering)
■ Deltest ’billedserie’: vanskeligheder med at aflæse ansigtsudtryk, misforstår derfor historierne
■ Konklusion: god konkret, logisk ræsonneringsevne, men vanskeligheder med at afkode sociale situationer
og andre menneskers følelser

Hvad betyder det?
■ X kan have svært ved at modtage flere beskeder på én gang
■ X kan have svært ved at vide, hvordan han skal opføre sig i bestemte situationer – han kan have svært ved
at aflæse, hvad der er passende i forskellige situationer
■ X kan have svært ved at SE på andre, hvordan de har det

Hvordan tilgodeser vi bedst disse behov?
■X
■X
■X
■X

har brug for én besked ad gangen, da han ellers glemmer, hvad han hører
lærer bedst visuelt (når han ser tingene/opgaverne) og praktisk (når han får det i hænderne)
har brug for at blive forberedt på forskellige situationer, og hvad der forventes af ham
har brug for faste rammer og tydelig struktur
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